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STENHAMMAR
FLENS SOCKEN, VILLÅTTINGE HÄRAD, SÖDERMANLANDS LÄN

Af CARL FORSSTRAND

Den del af S(klcrmanlaiHl, som omfattar

\'illattinj4-e härad och som med sin rike-

dom på vatten (h-a,L;" och sin kuperade ter-

riing med h()jd(T och sko^-.smark, tidt och ofta

omviixkmde med odlade f;llt, ha^ar f^ch än^ar,

kanske bilttre iln nai^on annan trakt af kmd-
skapet bel}-ser dettas säre^-na och för sitt id\i-

Hska beha^- prisade natur, har af gammalt varit

en af mellersta Sveriges mest typiska herregärds-

nejder. \'illättinges herresäten äro nämligen icke

blott talrika utan iifven i l)esittning af den siir-

skilda karaktiir en blandning af elegans och

enkelhet --, som ofta kiinnetecknar de mellan-

svenska godsens bebyggande och som förlänat

flere af Södermanlandsgardarna en säregen, an-

slående prägel.

Friimsta jjlatsen l)land dessa Villåttinges för

härligt lilge, natursköna omgifningar och tillta-

lande arkitektur beriunda herregårdar har ofta

tillerkänts Stenhammar, det genom sin belägen-

het niira intill Flens station på södra stambanan
för talrika resande viilbekanta slottet, och rang-

ställningen torde nu, sedan godset år 1903 ge-

nom donation af frih. R. von Krsemer blifvit

Siklermanlandshertigarnas residens, vara än mera
obestridd än tillt()rene. binan \'i här nedan

Stenliammars slott sedt från jänivugen.
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SVENSKA SLOTT OCH HERRESÄTEN

Stenhammars slott från söder.

liimna nfii^Ta upptj^iftcr om denna Stenhammars
f<)rvandlin^- och om de förändringar, stället un-

dergått med anledning" af prins Wilhelms och

hans gomäls Imsättning där, ma i korthet förut-

skickas några uppgifter ur godsets historia.

Liksom mänga andra sörmländ-

ska herresäten är Stenhammar en

gammal gård, som redan på 13 oo-

talet \ar medelpunkten i ett be-

tydande gods. Dettas förste med
säkerhet kända ägare var Lanrcnf
Jyiroerssoii IJlIje, som var gift med
Ramberg Germundsdotter. Gärden
t)'cks sedan ha stannat hos dessa

makars efterkommande till b()rjan

af I 500-talet, då den öfvergick till

släkten Arp, hvilken på manssidan
utslocknade är 1593 med befall-

ningsmannen öfver Värmland Schc-

rino Eriksson, som bland andra
gods skref sig till Stedhammar eller

Sliitthammar (gärdens benämning
i äldre tider). I sitt äktenskap med

Hofinai skalkcii

Friherre Robert von Kranier.

Anna Olofsdotter (Stengafvel) hade Schering

Eriksson dottern Karin, hvilken är 1606 äktade

ståthållaren Jolian Göransson Rosenhane och i

hemgift medförde fädernegodset. Stenhammar
kom sålunda till den ryktbara och framstående

Rosenhaneska släkten, som hade

sitt stamhåll på de frän Stenham-

mar ej långt aflägsna gårdarna Torp
och Tistad och som efterlämnat ett

högt aktadt minne i landskapets

godshistoria. Gärden skulle dock

ej stanna länge hos Rosenhanarne,

ty de nämnde makarnas andra son,

sedermera riksrådet JoJian. Rosen-

hane, som ärfde godset, afled näm-
ligen är 1 66 1 utan att efterlämna

några bröstarfvingar, och reduk-

tionen drabbade år 1685 hans änka

och den presumptive arfvingen,

hennes mans brorson Bengt Ro-

senhane, sä att godset frändöm-

des dem och tillerkändes lands-

höfdingen Lennart Ribb ino- som
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c^rsättninj^ för en dennes fordran hos kronan.

Ribbinj^- var gift med Cailiariiia Falkcnbcr<r af

Trystorp, efter hvilkens d()d år 1 7 1 8 gården

ärfdes af sonen, den framstående oeh kraftfulle

presidenten oeh

hmdsh()fdingen fri-

herre Conrad Rib-

l>iii<^', en af gnm-
darne af frihets-

tidens statsskiek.

(iift med Ebba
Charlotta I^ouglas,

hade han sonen

I xmnart, som ärfde

(limmersta, oeh

dottern Rca/a Ca-

lliaiiiia
, på hvil-

kens arfslott Sten-

hammar fr)ll. Den-

na fr()ken Rib-

l)ing om namnes
af Olof von Dalin

i hans visa om
Stenhammar, tlär

hennes skcMihet oeh

behag prisas i stroferna:

K:iiiii, sinn Slenli:iniinar äf;er

vackrast dock är af a!ll livad vi sc.

Hon ingiek år 1752 äktenskaj) med sin kusin

på mrxlernet och svssling pa fädernet, landshfjf-

dingen frihern^ (iahfirl /ui/-

ÅY//biwo af 'rrystor[), som afled

år 17-S2. Vinst tio ar senare

gick fru Karin ur tiden, oeh

Stenhammar ilrfdes tlå af

hennes år 1787 aflidna dot-

ters son friherre Gabriel Fal-

/,'riibi'ro. Dottern, som hette

]>eata Charlotta, hade näm-

ligen varit gift med sin friinde,

majoren friherre /Vdolf iM^ed-

rik kalkenberg. Från sonen,

som var född i 781 och afled

1824, öfvergick gården år

1 809 genom köp till den

fr)rm()gne grosshandlaren . /.

/\ Sndrrbci-;^ i Stockholm,

oeh denne, som var gift med
|ohanna I*"redrika Liedbeci<,

liunnade densamma i arf åt

sin dotter Maria C//ar/i>//a,

hvilken 1824 hade äktat lands-

höfdingen, friherre Rober/

Fredrik von Kr(ciiicr.

Med friherre von KraMuers

Hertigen och Hcrtigiiitian af Södermanland.

Hallen (n:r 3 ä pL^n I).

besittningstagande af egendomen började en ny
och utvecklingsrik period i godsets historia. Ge-
nom inköp af närbelägna hemman och gårdar
tillökades arealen betydligt och stor och fram-

synt omvårdnad
^W*fP^^?l|^ ägnades jordbru-

ket och landthus-

hållningen, sä att

Stenhammar fick

anseende som en

af landskapets bäst

skötta och under-

hållna gårdar. Fri-

herre von Kréemer
lät äfven efter rit-

ningar af A. Ny-
ström, ombygga
och utvidga den af

Johan Rosenhane
uppförda hufvud-

1 >yggnaden, som
under senare de-

len af 1 700-talet

fatt förfalla. \^id

restaureringen be-

mr)dade man sig att delvis gifva slottet det utse-

ende, som det äger på en afbildning i Dahl-

bergs Suecia, men som knappats torde motsvarats

af verkligheten. Genom påbyggnad af norra fasa-

den och uppfr)rande af sidotornen, »uppstod

Stenhammar», säger en af

gårdens skildrare, »föryng-

radt i en stil, som, om den

också ej kan bestäiumas ge-

nom någon viss konstterm,

dock alltid är vacker i sin

egendomlighet. Ifrån att ha

fått liksom krympa tillsam-

mans till ett envåningshus,

rätt och slätt», har det nu

på sätt och vis fyra våningars

höjd på västra gafveln, men
ingen af de fyra sidorna är

lik den andra; och ehuru den,

med allt detta, är en jäm-

förelsevis alltför liten bygg-

nad för att kunna kallas slott,

gör den dock, jvist i följd af

detta sitt byggnadssätt en

ypperlig verkan i landska-

pet.»

Redan under landshöfdin-

gen, friherre von Krsemers

lifstid (han afled 1880), eller

år 1870, öfvertogs Stenham-
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mar af hans äldste son, majoren, sedermera hof-

marskalkcn friherre Anders Robert von Ki'(cmer,

och det var denne som i sitt testamente stad-

j^ade ofvannämnda donation, hvarit,'-enom godset

skänktes till sven-

ska staten, under

villkor att det-

samma mot en år-

lig- arrendesum-

ma af i,ooo kr.

skall ])a lifstid

upplåtas till nå-

gon svensk un-

dersåte varande

prins af det re-

gerande konun-

gahuset, som har

(eventuell arfsriltt

till tronen; och

harhärvid,om nå-

gon hertig af Sö-

dermanland fin-

nes, denne före-

träde. Sedan nuvarande hertigen af Södermanland,

j)rins ]]lllieli}t i april månad igo8 förmält sig med
storfurstinnan Maria Paulovna af Rvssland, har

Stcnhammar rustats att emottaga sin förste inne-

hafvare af S()dcrmanlandshertigarne, och det unga

fursteparet har där ordnat sitt sommarresidens.

(lodset omfat-

tar f. n. i Flens

socken Stenham-

mars säteri, i

md., med under-

lydande hemma-
nen

Y-i
mtl.Bröms-

torp, 7, mtl. Ger-

mundslöt, i mtl.

Ciiltnäs, 7, mtl.

Kärrtorp, 2 mtl.

Lida, V2 mtl.

Nybble, V, mtl.

Kvarngölet, i V»

md. Salsta,

mtl. Sollida,

mtl. Söjtorp och

'/.smtkÅtorp Lilla

samt skatdagda

liigcnheten Norr-

torp, eller tillsam-

Matsaleil (nr 8 å plan I).

Herticrcns rökram (nr 2 å plan I)

mans 7-7, mU. Härtill komma i md. Silinge med
" md. iMortorp, Vt md. Stafåsen och Vs md.
Sörtorp samt skatdagda lägenheten Päronet. Hela
arealen uppgår till 2,156,01 hektar, hvaraf 513,03
h. äro åker och annan odlad jord, 5,09 h. bygg-

nadstomter och trädgårdar samt 1,2 10,08 h. skogs-

mark. Sköldinge socken lyda under godset

mtl. Arby n:r i, 2 mtl. Arby n:is 2 och 3,

I mtl. Tafvesta och -Yig mtl. Tjugesta. Till god-

set höra tegel-

bruk, 2 ängsågar

o. s. v. Med samt-

liga underlydan-

de gårdar och

hemman omfat-

tar godset om-
kring 1 2 man-
tal och är taxe-

radt till omkring

3 I 5,000 kr.

Med anledning

af prins Wilhelms

och hans gemåls

bosättning på
Stenhammar har

slottet, som om-
fattar ett tjugotal

rum , undergått en

genomgående restaurering och inrättats med hän-

syn till nutidens fordringar i afseende på be-

kvämlighet och trefnad. Så har centraluppvärm-

ning för slottets alla rum anordnats, hvarjämte

omkring i 50 meter från slottet borrats en brunn,

som ger ett utmärkt vatten och tillfredsställer

hela slottets vat-

tenbehof (bad-

rum, köksafdel-

ningen samt äf-

ven trädgård och

ladugård).

Efter inträdet

i bottenvånintren

kommer man
först till den

\'ackra vestibulen

eller hallen, som
målad i ljusgul

ton prydes af

speglar och växt-

grupper samt ett

väldigt vildsvins-

hufvud, hjort- och

radjurshorn och

andra minnen

frän prinsens jä-

garelif. Till höger om vestibulen ligger prin-

sessan Marias salong med möbler i empirestil,

klädda med lilafärgadt siden. Innanför salongen

ligger prinsessans skrifrum, som med sina ljusa

tapeter i roscnkransmönster och vackra hvita

4



STENHAMMAR

möbler (förfärdig-ade i Karlsruhe och en o-åfva Frän bottenvåningen leder en marmortrappa
af drottning Viktoria) gör ett gladt och tillta- upp till första våningen, där hertigparets säng-
lande intryck. Här träffas porträtt af prinses- kammare, toalett- och badrum samt gästrum o. s. v.

sans föräldrar, storfursten Paul af Ryssland och äro belägna. I östra tornet finnes ett g-ästrum
hans gemål, äf-

vensom af hennes

mormoder, drott-

ning Olga af

(irekland. Pjok-

hyllorna innehål-

la svensk samt

r\'sk och annan

utliindsk littera-

tur. \'idare följa

en liten salong

med ljusgröna

tapeter samt den

rymliga matsa-

len, med ljusa ek-

luöbler och bland

hvars prydnader

milrkas den mag-

nifika bordsupp-

sats af förgylldt

silfver, som f()r-

fiirdigad efter

mönster från de rika silfvcrskatterna å det

Bondeska lM'icsbcrg utgjorde .Södermanlands

])röllopsgåfva till herdgi)ar('t. Till matsalen skiter

sig en stor r)p[)(m veranda med mr)bler i hvitt,

och till vänster om densamma ligger ett litet

frukostrum i Ijus-

Hertiginnans salong (nr 4 å plan I).

is"

med den härli-

gaste utsikt öfver

trakten. De an-

dra tornrummen
äro afsedda för

betjäningen, och

i öfrigt har ut-

rymmet i slottet

på bästa sätt ut-

nyttjats för köks-

departementet

och andra anstal-

ter, som gifvet-

vis måste kräfva

mer plats i ett

furstligt hushåll

iin i privata, äf-

ven om de furst-

liga anspråken

såsom här äro

måttliga.

Allt är sålunda

en

rr()nt och med
siirdeles vac-

ker antik kakel-

ugn af grönt por-

på bästa siltt ordnadt, och Stenhammars nya inne-

hafvarc haf\a fr.amgångsrikt l}-ckats i sina 1:)emö-

danden att skänka sitt sommarslott vid \'aldemaren

de egenskaper, som hänförde Olof von Dalin att

om Karin Ribbings herresäte sammanfatta sin be-

undran i följande

strofer:

Här har all liickhct iipp-

sla<iit silt läycr,

Konst och nalur åt livar-

annan här Ic.

A omstående

sida återfinnas

[lianer af slottets

hufvudvåningar.

I souterrainvånin-

gen ligga köks-

och ekonomirum-

men, som genom
en trappa stå i för-

bindelse med ser-

veringsrummet

(nr gå plan I). Till

slutåtergifves den

och arbetsrum, som till ej förtjusande vy, som erbjuder sig från hertiginnans

af det stora, midt på golfvet skrifrum åt östra sidan, där man har utsikt Tifver sjön

stående skrifbordet, hvilket prydes af ett flertal Waldemaren med Flens stationssamhälle i bak-

fotografier af hertigparets närmaste anhöriga. Ät grunden samt i förgrunden en del af parken, som

norra sidan ligga uppvaktningens sof- och skrifrum. genomskäres af järnvägen och den buktande ån.

5

si in med en fly-

gande ()rn i brons,

'{"ill vilnster om
hallen ligger i)rin-

scMis rökrum, m(>d

nkla tapeter och

möbler i guld och

mahogny,d i ir ho f-

marskalken von

Kr^emers portriltt

måladt af Cantz-

lerintager heders-

])latsen på ena

langväggen, samt

därefter hans skrif

rintra del ujjptages

Hertiginnans skrifrum (nr 5 å plan I).
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I. Plan af I I 1 I bottenvåningen.

I. Hirtigrns skrifntin. — 2. Rökrum. — 3. Ifnll. — 4. Sa-

loii!^. — 5. Hertiginnans skrifruin. — 6 och 7. J/offrö/ccns rum.
— 8. Matsal. — 9. Scrvcringsriim. — 10 f)ch II. Kammarltcr-

rens mm. — 12. Frukosfriim. — 13. Veranda. — 14. Trappa
till öfrc våningen. — 15. Telefonrmn. — B. Badrum.

II. Plan af öfrc våningen.

I. Hertiginnans toilettrnm. — 2. Sängkammare. — 3. Her-
tigens toilettriim. — 4 och 5. Gästrum. — 6, 7 och 8. Gäst-

rum. — 9. Tjänarerum. — 10 och II. Rum. — 12. Korridor.
— 13. Balkong. — 14. Trappa till bottemdningen. — B, B, B.

Badrum.

1»

Utsikten från hertiginnans skrifrum.
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ERICSBERG
STORA MALMS SOCKEN, OPPUNDA HÄRAD, SÖDERMANLANDS LÄN

Af CARL FORSSTRAND

Den del af Södermanland, där det Bondeska

s^-^odset Ericsberg genom såväl sin storlek

som sitt präktiga och vackra slott med
dess rika samlingar och minnen intager den för-

nämsta platsen bland de talrika herresätena, har

i den svenska odlingshistorien gamla anor. Re-

dan tidigt under unionstiden var nämligen Opp-
unda härad, som dä kallades Uphunde eller

Uppunde och sträckte sig frän Länghalsen och

sydvästra delen af Bäfven upp emot Nerikes-

gränsen, fördeladt i mänga socknar (Flöda, Forssa,

Julita, Malm (nu Stora Malm), Sköldinge m. fl.)

och räknade flera "betydande sätesgårdar, besuttna

af landets förnämsta släkter, såsom Natt och Dag,

Sture, Sparre, Lillje m. fl. Bland dessa gårdars

namn skulle man vänta att träffa äfven det på
häradets, liksom för öfrigt hela landskapets, nu
största gods; men först vid 1 500-talets början

förekommer Ericsberg i jordeböckerna och andra

handlingar och dä under benämningen Pinna-

torp eller Pinntorp.

Att döma af en gammal anteckning att går-

den hade »endast 6 tunnors årligt utsäde, liten

äng, svagt bete och ol)etydlig skog», var Pinna-

torp till en b()rjan en tämligen oansenlig egen-

dom; men den skulle snart ökas och vinna i

omfattning och betydenhet. Frän den förste med
säkerhet kände ägaren, väpnaren Kuut Nilsson

i Boosgård och Finnekumla (i Västergötland),

öfvergick den nämligen år 1 508 jämte några

Ericsbergs slott med omgijiiingar från sjösidan.
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Ericsbergs slott från paiisidati.

smärre angränsande hemman samt Djulfors kvarn

genom köp till den rika och driftiga /nc Ainm
på Winstorp, dotter af riksrådet Carl Bengtsson

(Winstorpasläkten) och Karin Lagesdotter (Sparre

med tre rosor), och kom genom henne till ätten

Gyllenstierna. Fru Anna, som i ett föregående gifte

varit förenad med riksrådet Carl Carlsson Wase,
var nämligen sedan år 1502 änka efter riksrådet

Erik Eriksson ( Gyllenstierna) d. y. och lämnade
vid sin död det väsentligt utvidgade Pinnatorp

i arf åt sina barn med honom. AntaMiiren var

det äldste sonen, riksrådet Carl Eriksson (gift

med Marina Grip), som fick gården på sin lott

eller tillöste sig den af syskonen, ty vi finna

hur densamma år 1564 innehades af hans äldste

son, riddaren Nils Carlsson till Nynäs och där-

efter af yngre sonen, riksrådet Erik Carlsson. Efter

den sistnämndes död år 1586 kom Pinnatorp
till hans son (med Karin Nilsdotter Bielke), Carl
Eriksson, som var gift med Anna Ribbing och
lämnade gården i arf åt en af döttrarna, »jung-

fru Brita på Pinntorp», hvilken i sin tur efter-

träddes af brodern, riksrådet Erik Carlsson Gyl-
lenstierna, år 1 65 1 upphöjd i friherrligt stånd,

med Ulaborg i Finland till friherreskap. Med
honom, som i öfrigt skref sig herre till Nynäs,
Ericsberg, Limnared o. s. v., och hans maka,
Beata von V.xkiill, kan man säga att Pinnatorps

eller Ericsbergs, såsom gården hädanefter be-

nämnes, storhetstid började, ty det vid föregå-

ende arfskiften något minskade godset ej blott

återförenades i deras hand utan tillökades betyd-

ligt genom köp af angränsande hemman, hvar-

jämte stället nu först bebyggdes herrgårdslikt.

Friherre Erik Gyllenstierna till Ulaborg var en

betydande och dugande man, men medan hans

förmåga och intressen hufvudsakligen togos i

anspråk för och ägnades statens och det allmän-

nas tjänst (han var bland annat generalguvernör

öfver Ingermanland, landtmarskalk vid riksda-

garna 1 64 1 och 1642, president i Abo hofrätt

och i reduktionskollegium o. s. v.), tyckes det

egentligen varit hans husfru, den duktiga fru

Beata, som vårdade sig om och förkofrade Erics-

berg. Det är hon, som i häfden och sägnen

benämnes »Pintorpafrun» — af Pinntorp hade

nämligen mer eller mindre tendentiöst blifvit

Pintorp — , och hennes minne har tack vare hen-

nes stora ordningssinne, hushållsaktighet och

stränghet gått till eftervärlden betydligt förvan-

skadt och vanställdt. I verkligheten var näm-
ligen Beata von Yxkull ingen torparpinerska utan

helt enkelt en af de många kraftfulla och duk-

tiga husmödrar, som hennes tidehvarf hade för-

månen äga, och det kan som belysande härutin-

nan vara af intresse att anföra följande uttalande
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af en bland Ericsberg-s senare, med sägnerna
fcMlrogne innehafvare (frih. Carl Jedvard Bonde
i bref 1867 till sörmlandsskildraren O. Eneroth):

»Flera, clnini ;illa obevisade, sniiidcdiktcr iifvcr henne, liksom
öfver den fciriit nämnda Anna ])å Winstorj), äro allmänt gängse. Vi
anse del föga lämpligt alt framdraga dem. Fru Beata var fiirmögen,

ordentlig, bevistade med sitt liusfollc den af Inisprcdikanlen morgon
oeh afton fiirrältade an-

claklsöfningen (hvilken vac-

kra sed ännu i senare tid

mångenstädes iakttogs), ha-

de iniijligen stränga an-

s])rrik ])ä tjänare och under-

hafvande, hvilkct gaf an-

ledning fcirst till tadel ocli

sedan till smädelser af så-

dan öfverdrift, att man ut-

spridde en efter den tidens

vidskepliga anda lämpad
saga, huru hon under sin

sista sjukdom blifvit af hin

Onde själf i egen person

afhämtad till helvetet, samt

att resvagnen (lyckligen

frän denna färd återkom-

men?) såsom ett sorgligt

minne ftlrvarats i (ifversta

våningen af Ericsbergs

slott. Sannt är, för att här

något uppehålla oss vid

dessa sägner, att denna

våning ännu fiir femtio år

tillbaka icke var fullt in-

redd och att, ibland andra

gårdens handlverkarc, iif-

vcn sadelmakare då hadr

sin verkstad därstädi^s. AU
där bevarats korgen af en

någon up])märksandu't, om

Öfverstekamnia rjtiiikaren

Frihem Carl Carlson Bonde.

srjndcrslagrn vagn torde väl ej ådragit sig

ej beljiiningcn funnit sin räkning \ id att

ockra ])å de resandes lältrogenhet, åt hvilka äfven blodiga miirken

å murar och väggar utpekades efter Fru Beatas framfart i rum och

trappuppgångar, som sannolikt luider hennes lifslid ännu icke voro full-

bordade. Detta påminner om den 1572 ännu icke färdigbyggda delen

af Louvren, där Carl ]X af Frankrike siiges hafva skjutit från fimstren

|)å ])rotestanterna under den hemska Jiartholomxi-nalten. Af alla här

vidnirde sägner är imellertid endast en obestridligen sann, nämligen

den, att nämnda gamla vagnskorg uppbrändes och att inga spiiken
visat sig fiir den nu lefvande generationen. >

Erik Gyllenstierna gick ur tiden år 1657 och
fru Beata tio år senare, hvarpå Ericsberg till-

föll deras fjärde son i ordningen, Kristoffer Gyl-

Iciisticnin, vid moderns död nyss blifven öfver-

stelöjtnant vid Lif-

gardet, men med
tiden som general,

k. råd, öfverståt-

hällare o. s. v. ut-

märkt både som
krigare och äm-
])etsman och som
l)ekant en af de

mest l)emärkte af

de många under

Karl XI:s tid så

framstående Gyl-

lenstiernorna. Han
var gift först med
en fröken Oxen-

stierna (af grefl.

ätten till Crone-

borg) och sedan

med sin konungs
kusin, j)rinsc.ssan Catharina af Pfalz (dotter

af hertig Atlolf Johan och Elsa Elisabeth

Ijrahc). \'id sin upphöjelse i grefligt stånd, år

1087, valde Kri.stoffer Gyllenstierna Ericsberg

till stamgärd för den nya grefveätten, och mö)]-

ligen var det i samband härmed och för att

Friherrinnan Sopliie Bonde,

född Beck-Friis.

Parken från södra slottsterrassen.
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Riksrådet Erik Carlsson Gyllcnstienia.

motsvara den ökade glansen kring ägaren, som

denne försedde den af föräldrarna uppförda huf-

vudbyggnaden med flyglar och i öfrigt, såsom

vi här nedan få tillfälle närmare redogöra för,

praktfullt ut-

smyckade
densamma
såväl i yttre

hänseende

som invän-

digt. De här-

för bestrid-

da utgifter-

na, hvilka

stodo i sam-

manhang
med ett dyr-

bart lefnads-

sätt i öfrigt,

motsvarades

emellertid ej

af inkom-

sterna, och

följden blef

att Erics-

bergsgodset

betydligt skuldsattes redan af Kristoffer Gyllen-

stierna, hvilken afled år 1 705, och kanske än

mer af hans son Carl Adolf, som trots den all-

varliga titeln

af lagman

måtte varit

en vidlyftig

herre. När
denne är

1733 afled

(ihjälstucken

i en duell

med kapten-

löjtnanten

friherre Wil-

helm v. Kras-

sow), nöd-

gades alltså

hans med-
arfvinge och

arftagerska,

h alfsystern

Maria Gu-
stafva, som var änka efter riksrådet grefve
Carl Bonde af Björnö och som år 1732 jämte
brodern pantförskrifvit Ericsberg med löst och
fast till änkefru Florentina Hildcbmnd, född von
Rhccde tot Drakcnsteiii, till denna, som nu mera
var omgift med öfverste Carl Ciuiseppe Marciuetti,

Grejve Kristoffer Gyllenstierna.

öfverlåta godset. Härmed började en ny period

i dettas historia, ty genom arf och genom köp

från sina syskon och svågrar blef ryttmästaren

David Henrik Hildcbrand (nämnda fru Floren-

tinas tredje

son med as-

sessor Jakob

Henrik H.)*

år I 739 en-

sam ägare

af Ericsberg,

hvilket ge-

nom tillköp

af många
gårdar och

hemman
samt klok

och insikts-

full förvalt-

ning under

hans långa

besittnings-

tid växte ut

till ej blott

Söderman-

lands utan

äfven till en af mellersta Sveriges största och

värdefullaste egendomar. Förtjänsten häraf till-

kommer i främsta rummet ryttmästaren Hilde-

brands vän löjtnant Anders Lidstrand, hvilken

under nära

femtio år

som förval-

tare skötte

den Hilde-

brandska

förmögenhe-

ten och i

främsta rum-

met ägnade

Friherrinnan Beata Gyllenstierna,

född von Yxkull.

Ericsberg

sm stora

energi och

duglighet.

Lidstrand

var född år

I 703 och af-

led på Erics-

berg I 77 I.

Grefvinnan Catliariiia Gyllenstierna,

född prinsessa af Pfalz.

* Den i Sveriges p;oclsliistoria miirkliga och framstående, nu ntgåiigna
iitlen Hiklebrand, hvilken ej är alt förblanda med den iinnii fortlcfvande

bekanta släkten (riksantikvariens), härstammar från Braunschw eig och in-

kom till väl t land med Henrik Jakob Hildcbrand, som 1660 blef bor-
gare och handelsman i Stockholm. Han gnindade familjens stora för-

mtlgcnhet och var fader till assessorn Jakob Henrik, fru Florentinas man.
Släkten utslocknade ])å manssidan år 1809 med liijtnanten Claes Henrik
H., 1vusin till den f()rc'råcnclc år iiflidne D.ivid Gotthard Henrik H.

10
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Som belöning fe")!' sin verksamhet och sina

förtjänster om det svenska jordbruket er-

höll han Vasaorden, vid dess stiftande,

en på den tiden ovanlig- utmärkelse.

Ryttmästaren Hildebrand och hans maka
i andra giftet Agneta Sofia Schönström
instiftade af sin betydliga förmögenhet
genom ett är 1778 upprättadt testamente

trenne fideikommiss. Det första eller Erics-

berg med Forssjö bruk och de nu mer i

annan fideikommissinstitution förändrade

husen n:o 2 Rosenbad och n:o 3 Drott-

ninggatan fr)r ende sonen David Gotthard

Hildcbrands räkning; det andra eller

Bystad med Brefvens bruk för äldsta dot-

tern Florentina Ulrika, gift med friherre

Carl Gustaf Fredrik Horn till Rantzien

och sedan med friherre Carl Gustaf Arm-
felt; som hon afled före sina föräldrar,

tillfcUl detta fideikommiss i stället hen-

nes systerdotter Sofia Ulrika Bonde, gift

sedermera med öfversten Johan August Anckar-

svärd. Det tredje fideikommisset eller Fällnäs

var afscdt fr)r den )'ngsta (]ottcrn Agneta Sf)fia,

gift med Carl Gr)ran P)Onde, men som äfven

hon afled före f(")räklrarne, tillföll detsamma i

stället hennes äldste son Knut Henrik Bonde;

då denne sedermera redan ar 1 803 afled ogift,

öfversrick detta fideikommiss ''cnom 1 (ifverens-

Salongeii ined Bondeporträtteii (nr 8 jilan III).

Vestibulen (nr 5 a plan II).

stämmelse med fideikommissbrefvets bestämmel-

ser verk.stiilld lottning till hans .syster Charlotta,

gift sedermera med grefve Carl Henrik Anckar-

svilrd. David (lOtthard Hildebrand, själf efter

sina föräldrar innehafvare af Ericsbergs fidei-

kommiss och ägare af deras många öfriga egen-

domar i Sverige och Finland, fann emellertid

lämpligt att då de båda andra af hans föräldrar

instiftade fideikommissen kommit att tillfalla hans

s)'sterd()ttrar, att för den ende kvarlefvande syster-

sonen friherre Carl Carlsson Bonde, som således

ej förut innehade något fideikommiss, inrätta ett

nytt sådant och inköpte för ändamålet Gim-

mersta egendom kort före sin död år 1808.

Efter D. G. Hildebrands död tillföll emellertid

äfven Ericsbergs fideikommiss Carl Carlsson

Bonde, som således innehade såväl detta som

Gimmensta fideikommiss, intill de.ss detta senare

år 1828 på därom af innehafvaren gjord fram-

stilUning upphäfdes på grund af vissa formella

fel vid dess instiftande.

Ur det i flere hänseenden märkliga fideikom-

missbrefvet må anföras, hur angående succes-

sionen stadgas, att hvarje innehafvare först bland

sina manliga brö.starfvingar, men, där sådana

icke finnas, bland sina döttrar eller kvinnliga des-

cendenter skall gifva fideikommisset åt den, som

kan däraf vara mest förtjänt. Har fideikommis-

sarie ej skrifdigen utnämnt sin efterträdare, så

skola de lika berättigade inför Svea Hofrätt

därom draga lott, och har barnlös fideikommis-

sarie inga skyldemän till och med skyldskaps-

ledet, vare sig å fädernet eller mödernet, är han

berättio-ad att lämna fideikommisset till alldeles

I I
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Ryttmästaren David Henrik Hildebrand.

osk}'ld per-

son, som han

anser förtjäna

vänskap och

förtroende.

Af intresse är

ur fideikom-

missbrefvet

vidare att

anföra, hur

ett varmt er-

kännande äg-

nas ofvan-

nämnde löjt-

nant Lid-

strand. Stif-

tarne förklara

siof nämlijjen

hafva »att,

näst den aldra Högste, tillskrifva denne ädelsinte

väns möda och omtanka sin ansenliga med Guds
välsignelse sammanbragta egendom
Då David Gotthard Hildebrand den 22 no-

vember 1 808 afled ogift, öfvergick Ericsberg i

enlighet med nyss anförda stadganden och pä
grund af hans testamente till hans syster Agneta
Sophia Hildc-

brands son i gifte

med excellensen,

frih. Carl Göran
Bonde, juris och

filosofie doktorn,

sedermera öfver-

stekamm arjunka-

ren friherre Carl

Carlsson Jhndc.

Den gren af

den gamlaBonde-
släkten, som med
honom tillträdde

besittningen af

l'>icsl)erg, var

den adliga Borrö-

och Fitunagre-

nen, hvilken ge-

nom adoption är

1802 blifvit fri-

herrlig och föl-

jande år introducerad på den år i 7 1 2 utgångna
frihcrrliga ättens Bonde tillT.ajhelanummer. Ehuru
tid efter annan ägande många sörmlandsgods och
nära befryndad med flere af landskapets" förnäm-
sta släkter, hade denna Bonde-gren ej tillförene,

förrän nu genom släktskapen med och arfvet
från Hildebrandarne, haft någon närmare eller

Fm Agneta Sophia Hildebrand,

född Schönströni.

Stora salongen (nr 4 å plan III).

direkt förbin-

delse med
Ericsberg.

Men det kan

vara af in-

tresse att i

detta sam-

manhang på-

minna om, att

ett samband
för länge se-

dan dock

funnits mel-

lan Ericsberg

och Bondar-

ne. Den för-

ste här ofvan

nämnde Gyl-

lenstierna, fru

Annas på Winstorp make, var nämligen son af

konung Carl VIII Knutssons dotter Kristina, och

det är alltså förenligt både med Bonde-släktens

och Ericsbergs minnen att ett porträtt af konungen
intager hedersplatsen i ett af slottsgemaken.

Den ofvannämnde förste fideikommissarien af

Bondeätten, som var gift med sin syssling Inge-

borg Bonde, afled

år 1 854 och efter-

träddes af sin

äldste son, öfver-

stekam marherren

frih. Carl [cdvard

Bonde. Dennes

son med Wil-

helmina Sophia

Charlotta Lewen-

haupt, öfverste-

kam marj unkaren,

ledamoten af riks-

dagens 2:dra

kammare m. m.,

frih. Carl Carlson

Bonde är som be-

kant sedan 1 895
fideikommissets

innehafvare, och

då han i sitt

äktenskap med
Ulrika Sophia Beck-Friis, dotter af grefve Corfitz

Beck-Friis å Börringe och hans maka, f. Norden-
felt, jämte trenne döttrar har tre söner, finnas

utsikter för fideikommissrättens bevarande inom
Bondeätten. Friherre Carl Carlsons äldste son, hof-

jägmästaren friherre Carl Gotthard Bonde, har efter

några års tjänstgöring inom diplomatien nyligen

I 2
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Öfverstchammarhcnen
Friherre Carl Jedvard Bonde.

Eflcr origiii:il|)<irli;Ut

bosatt sig- å Ericsberg f()r att biträda sin fader

i godsets skötsel och sätta sig in i en blifvande

fideikommissaries maktpåliggande värf.

binan vi efter denna redogörelse för Erics-

1 )ergs iigare-

liingd, hvaraf

framgår att

godset bland

sina innehaf-

vare räknat

många märk-

liga och fram-

stående per-

soner, öfver-

gå till skil-

dringen af

slottet och

dess konst-

skatter och

samlingar

m. m., må vi

liimna några

meddelanden

om gf)ds('ts

beliigenhet, storlek, sammansättning o. s. v. Till

en början må då erinras om, att l{ricsl)erg med
underlydande och om man medräknar den samme
ägare ehuru ej som fideikommiss tillhöriga stora

egendomen ( lim-

mersta i julita

och Eloda m. fl.

socknar (ta\.-v.

omkr. en miljon

kr.) bildar ett frän

gränsen till ( )ster-

uötland midt iije-

nom mellersta

Södermanland

och ända upp
till 1 Ijillmartrak-

ten sammanhiln-

gande godskom-

plex, som ge-

nomflytes af Ny-
kr)pingsåns nord-

västra tillflöden

(Akfor.sån m. fl.)

och än inom sitt

område hyser, än

Friherrinnan Wilhelmina Bonde,

född Lewenhaupt.

iif (icom von Rosen.

I )egränsas af tal- Gobelängsalongcn (nr 12 å plan III).

rika stchTC och

smärre" sj^kir, såsom Täljaren, Kolsnaren, Näs-

naren, llalvettern, Ejiilaren, ( )ljaren, Djulforsa-

sjön, Eorssjön, Djulösjem m. fl. Det egentiig-a

T{ricsbergsgodset omfattar tillsammans 71'/,, man-

tal belägna uti Stora Malms, Flöda och Sköl-

dinge socknar af Oppunda härad samt Björkviks

.socken af Jönåkers härad. Linder eget bruk
ligga gårdarna Ericsberg, Ofverby, Forssjö och

Walla uti Sto-

ra Malms soc-

ken. Större

arrendegår-

dar äro Einn-

ängen, Fo-

gelö, Forss,

Gersnäs,

Myrkärr,

Nästorp,

Remröd,.Ska-

lunda, Stenta,

Stensjö, Än-

debol, 0.ster-

djulö, äfven-

SOm Bålts-

näs, 1 1 in näs.

Höljen,

Hönstorp,

Järnbol, jät-

torp, Klicksta, Kvarntorp, Malmsnäs, Siggetorp,

.Sund, Sörgölöt, Viken och Abol. Hela egen-

domen omfattar enligt det ekonomiska kartver-

ket en areal af 17,798,9 hektar, däraf åker och

äng 4,4 1 7,5 hek-

tar med ett taxe-

ringsvärde af

omkring två och

en half miljon

kronor. Tillsam-

mans med Crim-

mersta egendom
utgör det hela

en sammanhän-
gande komplex

af cirka 24,000

hektar.

Tack vare den

omsorgs- och in-

siktsfulla vård,

som allt ifrån

den Hildebrand-

ska tiden äg-

nats godset och

som under den

Bondeska besitt-

ningstiden tid

efter annan och enligt förbättrade metoder och

ökade kraf på rationell skötsel kommit det-

samma till clel, räknas Ericsberg nu med allt

foo- till de förnämsta mönstergårdarna för svenskt

13
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jordbruk. Härom
vittna bland annat

de präktiga och \'äl

underhållna ekono-

mibyggnaderna pä
hufvudgården, de

många välbyggda

arrendegårdarna

med deras likaledes

väl hållna ladugår-

dar m.m., den vackra

och talrika kreaturs-

stammen samt de

anstalter, som vid-

tagits att tillgodose

många af jordbru-

kets binäringar. Så-

lunda finnes t. ex.

vid Ericsberg en

stor hönsgård, som
står under friherrin-

nan Bondes eget öfverinseende och bland hvars

talrika invånare i främsta rummet märkas hun-

dratals höns af våra förnämsta och bäst gif-

vande raser samt ankor och gäss, men äfven

fasaner och kalkoner i mängd samt påfåglar och

svan or.

Vid Forssjö bruk förekommer numera sedan

det gammalmodiga stångjärnsmidet för ett par

tiotal år sedan l)lifvit nedlagdt endast tackjärns-

tillverkning; dessutom finnes därstädes en ny-

byggd större kvarn samt likaledes nybyggd såg

Friherrinnans sänghammare (nr 2 plan III).

med tvenne ramar,

kantklingor och hyf-

velverk, för tillgodo-

görandet af egen-

domens betydande

skogar. Såväl tack-

järnet som det så-

gade virket befor-

dras till Katrine-

holm medelst en

med vattenkraft

drifven s. k. linbana,

på hvilken äfven

malmen till mas-

ugnen framföres

efter att på järnväg

hafva afsändts från

Kantorps järnvägs-

station, invid hvil-

ken å det till fidei-

kommisset hörande

Skalundas egor järngrufvorna äro belägna. Gruf-

vorna bearbetas med den kraft, som medelst en

1 7 kilometer lång ledning föres från den vid

Forssjö vattenfall anlagda elektriska kraftstationen,

hvilken äfven förser brukets samtliga anläggningar

och byggnader med elektrisk belysning. Hela
brukets taxeringsvärde uppgår till 206,000 kr.

och produktionsvärdet belöpte sig år 1904 till

omkr. I 50,000 kr.

Medelpunkten i detta sålunda mycket bety-

dande gods, hvars ingalunda minsta och minst

14
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värdefulla del utgöras af de vidsträckta och syn-

nerligen väl vårdade skogarna och som särskildt

till arealen men äfven i andra hänseenden är jäm-

förligt med månget tyskt furstendöme, bildas af

liricsbergs slott, som beläget pä en höjd är vida

synligt i den omgifvande trakten och både genom
storlek och prakt väl svarar emot naturens i denna

del af landskapet vidare vyer och mer storslagna

karaktär än i t. ex. Södertörn och de östra hä-

radena. I Stora Malm, Flöda, Vingåker m. fl. af

de västra socknarna ha ju de Södermanland i all-

mänhet utmärkande idylliska naturdragen blifvit

bredare, terrängen mindre kuperad, bergknallarna

och dungarna fåtaligare och slättbygden för-

härskande, och fr)ljaktligen var det en riktig

syn på tingen, som bestämde Ericsbergs förste

byggherre att resa slottet på en höjd och att

göra det ståtligt och präktigt, svarande mot

landets egen bördighet och rikedom, och likaså

har det varit välbetänkt af hans efterföljare,

d. v. s. hufvudsakligen Bondarne, ty Hildebrand-

arne sågo mera på godsets än slottets förbätt-

rande, att fullfölja hans verk och hålla det vid

makt. Det ligger sålunda utan tvifvel mycken

sanning i en liricsbergsskildrares ord (O. Eneroth

i »Herregårdar och slott uti Södermanland ),

att Gyllenstiernorna f()rbyggde sig på Ericsberg,

att Hildebrandarne läto slottet förfalla, medan

de samlade bygden under sin ägo, och att

Bondarne både förkofrat och vidgat godset och

återställt och förskönat slottet. Såsom detta i

våra dagar ter sig, väl underhållet och furstligt

inredt, omgifvet af vackra parker och trädgårds-

Gula gästrummet (nr 9 å plan IV).

anläggningar, är det följaktligen till stor del ett

Bonde-verk, men med pietetsfullt bevaradt yttre

skick och många inre minnen från den Gyllenstiern-

ska och Hildebrandska tiden. Hvem den förste

byggmästaren eller arkitekten var är obekant, och

ej heller ha vi lyckats utrcina hvad fackkunnigt

biträde Kristoffer (lyllenstierna hade, då han

tilll)yggde flyglarna och^ såsom det heter i en

gammal anteckning, ;f()r öfrigt lät slottet all-

deles f(')rändra och efter en skön arkitektur upp-

bvgga samt därsammastädes anlägga en skön

och mod rara utlilndska örter och frukter be-

prvtld trädgård». Men det är vippenbart, att

arkitekten, vare sig han nu var svensk eller ut-

lilnding, var påverkad af den arkitektoniska smak-
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riktning, som representerades af de la \'alléerna

och Tessinarne, Kristoffer Gyllenstiernas samtida,

och säkert är att en annan bland dessa, näm-

ligen l^hrenstrahl, både själf och genom sina

lärjungar och biträden ombes()rjde slottsgemakens

och salarnas prydande med målningar. Att slottet

med dessa sirater och sina präktiga, prunkande

gipstak och rikt snidade dörrar samt dyrbara

inredning och möblemang intog en framskjuten

plats bland den karo-

linska tidens på ståriiga

slott dock ej vanlottade

Sverige, lära vi af en be-

skrifning i Palmskiöld-

ska samlingen i Upp-

sala universitetsbiblio-

tek: »Såväl i Sverige

som annorstädes har

slottet icke mången dess

like, så mycket kost-

barare att skatta, som
alla dess rum och bo-

ningar med de skönaste

tapeter och kostbare

rare skilderier och mål-

ningar äro utprydde

och, det som mera är,

att icke därstädes ett

rum finnes, som icke

med konstigt stucatur-

arbete är ziradt. En-

kannerligen är däruti ett

mycket härligt hofkapell

bygdt å la Romana
med kostbart bildsnideri

och andra zirater, för-

gyldt. Så är där ock

Slottskapellet (n-.r 8 å plan II).

en

stuga, som icke utan stort

skön och nätt bad-

nöje och behag kan
åskådas».

All denna hilrlighet kom såsom här ofvan
ant}'dts under den Hildelirandska besittnings-
tiden i vanvård, och då friherre Carl Cison Bonde
år 1 812 som myndig öfvertog fideikommisset,
var slottet ganska f')rfallet. Det regnade in genom
}-ttre taken och vid den snart företagna restau-
reringen befunnos några af gipstaken och plafond-
målningarna så skadade att de ej kunde bevaras.
]3ock lyckades man återställa de allra flesta

mmnena af de (iyllenstiernska stuckatörernas,
gipsmakarnes och dekorationsmålarnes verksam-
het, och som slottet nu visar sig, efter år 1862
och 1896 förn}-ade reparationer och tack vare
den omvårdnad, som nuvarande fidcikommissarien
ägnat detsamma, är dess skick ej blott jämförligt
med utan äfvcn öfverträffande det under 1600-

talets glansdagar. Under Bondarnes ägo och

vård och ej minst under familjens nuvarande

hufvudmans tid har slottet nämligen ej blott

vunnit mycket i afseende på bekvämlighet och

praktisk inredning enligt nutidens fordringar utan

äfven riktats med mångsidiga, rikhaltiga och dyr-

bara samlingar, såsom efterföljande redogörelse

i anslutning till de bifogade planerna af slotts-

våningarna utvisar. Sedan år 1900 är elektrisk

belysning införd uti

slottet och gårdens

öfriga byggnader; kraf-

ten härtill tages från

ett vid gårdens vatten-

fall för ändamålet an-

lagdt elektricitetsverk.

Slottet är oafsedt käl-

larvåningen uppfördt i

trenne våningar och be-

står af ett större midt-

parti och fyra flyglar

eller utbyggnader. Då
man passerat den af

alléer omgifna uppfarts-

vägen, den upphöjda

slottsgården samt dub-

beltrappan till hufvud-

ingången å norra fasa-

den, kommer man först

in i den rymliga, tvärs

genom bottenvåningen

förande vestibulen, som
prydes af ett flertal

uppstoppade älghufvu-

den samt af åtskilliga

allegoriska taflor m. m.

Till höger om vestibulen ligga ett par stora,

elegant möblerade och med taflor prydda gäst-

rum, toalettrum o. s. v., äfvensom den genom
arkivrummet ledande ingången till det hela den

västra flygeln upptagande af rikt stuccaturarbete

och värdefulla oljemålningar prydda, härofvan

omtalade synnerligen vackra slottskapellet, och

till vänster är först biljardsalen, hvars ena kort-

vägg upptages af ett stort skåp för arkivalier,

medan de öfriga väggarna prydas af porträtt,

hufvudsakligen tillhörande släkterna Gyllenstierna

och Hildebrand. Här märkas sålunda i främsta

rummet konterfejen af Ericsbergs ofvannämnda
grunläggare, EnVc Gyllenstierna och Beata von

Yxkiill, samt vidare af Kristoffer Gyllenstierna

och hans gemål och (öfver spiseln) af statsman-

nen Johan Gyllenstierna, m. fl. Innanför biljard-

salen ligger till vänster arkivrummet och till

höger friherre Carl Carlsons skrifrum, toalettrum
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o. s. v., fnin h\-ilk;i man kommer
till det ofvan omtalade högst in-

tressanta badrummet, i dess italien-

ska stil med stuccaturinredning och
antika badkar af koppar o. s. v. —
Från vestibulen leder en trappa i

två afsatser upj) till första våningen,

och från det med vackra antika

mr)l)ler inredda samt med 5 kunga-
porträtt smyckade entrérummet
kommer man till vänster in i den
stora matsalen, med tillhr)rande ser-

veringsrum, silfverkammare och
andra förrådsrum, och till höger
till stora salongen och öfriga denna
närbelilgna praktrum, de flesta med
gamla härliga tak, såsom gobeläng-

salongen, ett fr)rmak eller salong

prydd med ett flertal Bondcporirält,

kabinett, gemak, sängkammare,
gästrum o. s. v.

Att lämna en fullständig skil-

dring af denna vånings m(")blering och utsmyck-
ning iir otänkbart, utan må vi här, liksom för

öfrigt betriiffande hela slottet, inskränka oss till

omnämnande af de viktigaste och milrkligaste

detiiljerna. I matsalen, diirifran man genom ett

af f()nstren kan blicka ned i slottskapellet, träffas

sålunda ett flertal af tafvelgallcriets förnämsta

dukar, såsom de fyra ypperliga af
J.
van Sandrart,

föreställande »Kock i sitt k()k », »Fiskförsilljerska»,

»Skördeman» och »Jägare» (samtliga fordom till-

höriga Magnus Gabriel De la Gardie och komna
från Leckö)), Döxla fåglar af P. Schotanus,

ku

II

Biblioteket, svenska sninliitgen (nr 6 a plan

I

Bibliotekä, utländska samlingen (nr 4 å ]jlan IV).

»Frukthandel» och »Köksinteriör» af F. W.
S(chmidt), m. fl. Jämte ett par moderna, dyr-

bara byfféer af snidad ek, på hvilka synes en

del af ställets rika och praktfulla silfverserviser,

prydes salen vidare af ett särdeles väl l)ehållet

kabinettsskåp, från år 1644 och med de Gyllen-

stiernska och von YxkuUska vapnen å dörrarna,

och af ett stort skåp med glasdörrar och glas-

väggar, fylldt med keramiska föremål, kristaller

och pretiosa. Här träffas synnerligen vackra och

dvrbara antika porsliner af sachsisk, berliner-,

wiener- och ostindisk (kinesisk) tillverkning, en

rik samling emaljerade gulddosor,

hvaraf en med miniatyrmålningar

af Greuze (gåfva af Madame Jo-

sephine Bonaparte till excellensen

Carl Bonde vid dennes beskickning

till Napoleon såsom förste konsul)

är af enastående skönhet och dyr-

I)arhet, ringar och andra bijouterier,

juvelprydda agraffer o. s. v. Bland

de många dyrbara taflorna i den

med förg}'llda, sidenklädda möbler

utrustade stora salongen, hvars mag-

nifika marmorspisel prydes af fyra

stora, gröna kinesiska vaser af stor

sällsynthet, intages hedersplatsen

af Th. van Thuldens »Rhodopes

kröning». Gobelängsalongen bär

sitt namn efter den ytterst sällsynta

och dyrbara bonad (från Briissel),

som föreställande en episod ur kung

Davids historia fyller nästan en af
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väggarna och ännu trots sin

ålder är i särdeles godt skick.

Förfärdigad för en fursd^iskop

af Wurzburg, som dog år 1 6 1 7

och hvilkens vapen återfinnes å

öfre bården, kom den till Sve-

rige under trettioåriga kriget.

Dess pendant (den enda man

känner) finnes på Myrö, ägare

grefve Kalling. I den af alle-

handa konstföremål och präk-

tiga möbler fyllda salongen

observeras därjämte särskildt

en synnerligt sällsynt samling

kannor, skålar o. s. v. af gult

trä med benknappar från 1 5oo-

talet, medan i det lilla angrän-

sande kabinettet uppmärksam-

heten delas mellan några mag-

nifika Sévres-pjäser och ej min-

Kaii VIII Kniitssons stol.

Spränger, Jacob Jordaens, G.

de Man, S. Luttichius (ett ut-

märkt stilleben), Albrecht Dii-

rer, Palamedesz (bataljstycke),

Rembrandt, J. d'Arthois, van

der Lamen, J. Brueghel, Eeck-

hout, Neefs, Francjois Denys,

S. Duartz, Holbein, Tiziano Ve-

cellio, J. Vogelesanck, Wouwer-
man, Drillenburg, Ferdinand

Bol, Claude Lorrain, Salvator

Rosa m. fl. samt svenskarna

Ehrenstrahl, David von Krafft,

Scheffel, C. Fr. von Breda, J.

G. Sandberg, G. U. Troili, P.

Fjellström, Lorenz Pasch, Lau-

reus. Södermark, Stäck, Bok-

lund, Lundh, Marcus Larsson,

Alfred Wahlberg, Scholander,

Arborelius, Billing, A. Linde-

dre än sju ypperliga pastellporträtt af Gustaf gren, P. Hilleström, O. Hermelin, P. Ekström,

Lundberg, föreställande konung Adolf Fredrik G. von Rosen, J. Kronberg, Kronstrand m. fl.

oc// hans fir söner samt ryttuiästarcn Hildcbrand Hela samlingen omfattar omkr. 350 nummer;
och hans fru samt deras son David Gotthard en del af taflorna pryda frih. Bondes och hans

Hildebrand. Nämna vi vidare de med förgyllda makas bostad i Stockholm, där äfven andra fidei-

möbler, klädda med röd eller gul sidendamast, kommisset tillhörande konstföremål anträffas,

inredda sängkamrarne och de lika hemtrefiigt Ej mindre intressanta och värdefulla äro de

som elegant och oftast med antika möbler och samlingar, som bilda Ericsbergs bibliotek, arkiv

talrika konstföremål utrustade gästrummen, så och myntkabinett. Biblioteket är, såsom synes

torde vi gifvit en

ungefärlig föreställ-

ning om både sma-

ken och prakten i

frih. Bondes och hans

makas vackra och

ståtliga slott.

Till fullständigan-

de af de ofvan läm-

nade uppgifterna från

tafvelsamlingen må
emcllerdd nämnas,

att grundstommen till

denna, oafsedt por-

trättafdelningen, hvil-

ken bland annat har

Dosa med miniatyrmålningar af Gtcuze.

Gfifva af Madamc Jiiscphine Bcinaparte till excellensen Carl G("iran Bonde.

af planritningen, in-

rymdt i några rum
i tredje våningen och

gör med sin vackra

inredning — bland

möblerna märkes Carl

VIII Knutssons stol,

kommen från Fogel-

vik — och sina rika

bokskatter ett lika

imponerande som
anslående intryck.

Omfattande omkring

50,000 band är det

en skapelse af fri-

herrarne Bonde, ty
att uppvisa en fullständig serie svenska kunga- den boksamling, som fanns under Hildebrandska
porträtt från och med Gustaf Vasa äfvensom tiden var oansenlig. Den första grunden till

mänga ryktbara svenska och udändska mäns och de nuvarande storartade samlingarna lades alltså

kvinnors porträtt, bildas af den af ryttmästaren år 1843 af friherre Cari Jedvard Bonde genom
Hildebrand inköpta forna Lagerbringska sam- inköp af frih. C. G. D'Albedyhirs, inom facken
hngen, sedermera tid efter annan tillökad af svensk historia, topografi och antikviteter bety-
friherrarne Bonde. Vidare må påpekas, att i gal- dande bibliotek (öfver 4,000 vol.), hvarefter det-
leriet jämte redan nämnda konstnärer följande samma af nuvarande fideikommissarien stän-
mer framstående äro representerade, nämligen digt tillökats och inflyttats uti de nuvarande, ny-
utlännmgarna Thomas ^^'ijck, Bartholom^jeus inredda och utmärkta biblioteksrummen samt
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är fortfarande årligen uti tillväxt. De historiska

vetenskaperna äro de rikligast tillgodosedda, men
äfven facken teologi, klassisk litteratur, skönlit-

teratur, geografi och kulturhistoria äro synner-

ligen rika, och inom naturvetenskaperna finnas

också värdefulla samlingar. En stor mängd säll-

synta bcjcker och andra rara tryckalster träffas,

såväl från äldre som nyare tider, och ha vi

som exempel härpå ur den af C. Broberg för

några år sedan upprättade, rikhaltiga och in-

struktiva katalogen antecknat följande:

Oiim Mididi. Aliquc i riiclaliitiii s

qiKirli libii (Rom 1485); (.-11 syniu-i-

li^cn rik Birgitta-litteratur med R<-

Tf/alioiifs Sancti Birgitte (Lybcck

1472, foI.) i spetsen; Breviariii in

^ ]/i.V(//( «.sy (Stockh. 1496); Psnltcriuni

Danid rlc. (Ups. 1 5 10; den fcirsta i

Ujjpsahi tryckta bok); A/issnle Upsa-

Icitsf (Basel 15 13); de första upp-

lagonna af Nya testamentet på svr/i-

ska (1526 & 1549); Saxo Gramma-
ticiis (Paris 15 14, fol.); den är 1339
i Rom iitgifnaförklaringen till Olaici

Magnus' karta öfver de arktiska

rcfjioncrna; Olans Magnus' Ilistona

de genlibiis septentrio)!alil>iis, orif^i-

nahipjil., Rom 1555, och 2:dra iip))!.,

Antvcrpcn 1558, samt ffiljande ui)])-

lagor i (ifversättning eller förkortning:

Venedig I5()i, Antverpen 1562, Basel

1567, Leyden 1645, London 1658

och Amsterdam 1669); (Gustaf l aurx

bibel och alla svenska bibeleditioner

från 1600-talet o. s. v. samt flere

utländska bibeluppl.; Littirgia Sve-

eainr licelesix etc. conformis (den

s. k. Röda boken, Sthlm 1576); 'Jln ii

llngborne Furstes och Herres Jlerr

Carls, S-i-eriges Rijkes Regerande

Ar(furstes . . . Försäkring (Stock Ii.

I y)9); Oldenburgische C/ironicon

(Oldenb. 1599); Swenska A />C-bok< n

ined Runor (Stockh. 16 12); Reynrke

Phsz (Stockh. 162 i); Sicenska Ord-

språk och Ordsaghor (Stockh. 1636);

ett flertal skrifter om Gustaf II Adolf,

])olitiska paskillcr frän 1600-talet, re-

lationer oMi krigshändelser o. s. v.; de flesta af J. Messenius' arbeten

(nh filskillig annan l6oo-tals-litteratur. Afven frän 1700-talct fiirc-

komnia nuinga rariteter, såsom en rik samling teaterpjäser, biirjande

med Carl (ivlleuborgs Sm-nska Sfrätthöken > (I 73 7); fru Xorden-

flvchts /h ii sörjande Jiirturdufvan > (Sthlm 1743); politiska bro-

ciiyrer ocii annat smätryck ; arbeten af Linne, Hiilphers m. fl., Clercks

Svenska spindlar (.Sthlm 1757); Museum Carlsonianum, utg. af A.

Sparrman 1786, o. s. v. Af (ifriga dyrbarare verk inom naturhistorien

må nämnas Svensk /botanik af J. IT. Palmstruch, b. l— 11 (ett af

de få fuUstiindiga ex.); (iyllenhaals Insecta Suecica (Skara 1 808— 13);

Skandinaviens fiskar af //' von 11'right, med text af /i. F. Fries,

C. !'. Fkström och C. /. Sundevall (Sthlm 1836 —37); den stora

vetenskapliga beskrifningen ilfvcr Sven Hedins expeditioner i Asien;

skildringar af vära talrika polarexpeditioner o. s. v. Vidare märkas full-

ständiga serier af Svenska akademiens och Vetenskaijsakademicns m. fl.

iiirda samfunds handlingar och skrifter, af äldre och nyare tidskrifter,

kalendrar o. s. v. .Xfvcn den utländska afdelningen är mycket rik,

isvnnerhct inom facken historia med memoarlitteratur och biografi,

skrmlitleratur o. s. v.

1 afsecndc på omvårdnad och inbindning är

biblioteket i det bästa skick; många praktband

finna.s, och jämte friherrarna Bondes exlibris an-

trilffas många bokilgaremärken af intresse, och

åtskilliga af bibliotek(^ts skatter äro förenade med

minnet af några vara fcn-nilmsta ])()ksamlare for-

Silfverskänk i matsalen

dom och i nyare tid, såsom Warmholtz, Carl

Gustaf Tessin, Gjörwell, Schönström, excellensen

Manderström, m. fl.

Äfven arkivet är ett af de rikaste i en.skild

ägo i Sverige och innehåller samlingar af det

allra största intresse för .skilda grenar af historisk,

biografi.sk och kulturhistorisk forskning.

Det är som nämnts inhyst i ett särskildt arkiv-

rum samt i biljardsalen och angrän.sande rum och

systematiskt och praktiskt ordnadt. Jämte Bonde-

ska familjehandlingar och handlingar och papper

angående Ericsberg omfat-

tar arkivet en ytterst rik

samling egenhändiga bref

af framstående eller eljest

märkliga svenska enskilda

personer, liksom ock af ett

stort antal utlänningar,

samt vidare en betydande

samling bref från svenska

konungar och andra kung-

liga personer, allt ifrån Gu-

staf Vasa till våra dagar,

äfvensom från ett flertal

udändska konungar och

furstar. Genom köp för-

värfvade frih. C. J. Bonde

dels de Cntsciisfolpeska

saiuliw^ania, uti hvilka

ingingo åtskilliga af ho-

nom från Åkerö förvärf-

vade Tcssiniana, och dels

det stora och synnerligen

värdefulla Stenbockska ar-

kivet på Tkorsjö, innehål-

lande (r. O. Stenbocks,

Bengt Oxenstiernas och Magnus Stenbocks pap-

per jämte andra samlingar rörande medlemmar

af släkten Stenbock, äfvensom de genom testa-

mente till grefvinnan Lolotte Stenbock öfverlåtna

prinsessan Sofia Albertinas efterlämnade pap-

per. Vidare märkes drottning Hedvig Elisabeth

Charlottas dao^bok och bref, som af henne testa-

menterades till excellenserna E. Ruuth och Carl

Bonde. Eörvarade i en kista, deponerades dessa

handlingar å Ericsberg och öppnades 1 868, femtio

år efter drottningens död. Som bekant har dag-

boken, hvilken innehåller mycket rikhaltiga och

högst intressanta, på franska språket affattade

meddelanden och anteckningar om allt milrkligt,

som tilldrog sig i svensk politik, vid hofvet och

de högsta sällskapskretsarna alltifrån år 177 5 till

drottningens frånfälle, i öfversättning börjat ut-

gifvas af frih. Carl Carlson Bonde, och föreligga

redan färdiua tre band af det värdefulla verket.
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Bland senare förvärf till arkivet må nämnas Klas

Kristcrsson Horns papper, hvilka jämte andra

Sveri^re berörande handling-ar af nuvarande inne-

hafvaren för några år sedan inköptes frän Peters-

burg, dit de biifvit förda af en från Reval här-

stammande ryss.

I ett större till myntskåp förändradt kassaskåp

i arkivrummet fc)r\'aras den synnerligen rika och

dyrbara samlingen af mynt och medaljer, hvartill

g^runden lades genom för-

värf från de berömda

Hoornska och Nescherska

samlingarna och som se-

dermera fullständigats ge-

nom inköp i in- och ut-

landet. Samlingen är en

af de förnämsta i Sverige

och särdeles rik pä rari-

teter, hvaribland träffas

till och med unika pjä-

ser. Särskildt må nämnas
de talrika brakteaterna,

»Sigismunds respengar»

(i o- och 5-dukatsstycken

i guld), intressanta medal-

jer öfver Gustaf II Adolf,

en hel serie ryska medal-

jer, präglade till minne af

Peter den stores segrar

()fverCarl XIT (hvarvid man
ej försummat att celebrera

också nederlagen som
segrar), drottning Kristi-

nas Roma-mcdaljer, en

hoj) märkvärdiga spelpen-

ningar, o. s. v. Ett flertal

exemplar af de gamla
svenska plåtmynten, bland

hvilka många högst säll-

synta, såsom drottning

Kristinas 10 dalcr silfver-

m)'nt, fr)rvaras i biblioteks-

rummen. Till myntkabi-

nettet hör vidare en rik samling äldre och nyare
banksedlar, anvisningar o. s. v.

Det vore nu vår skyldighet lämna några med-
delanden äfven om l^>icsbergs yttre omgifningar,

men i all korthet kan sägas, att desamma i smak-
full och prydlig anordning fullt motsvara slottets

storslagna inre. Hn så vacker och stådig anblick,

som erbjudes af anläggningarna utanför södra
fasaden, där portalen krönes af Gyllenstiernska
och von Yxkullska vapensköldarne, liksom midt-
fönstret i våningen ofvanför af Bondeska vapnet.

Skäp med porslitier och pretiosa i matsalen

och där utrymmet mellan flyglarna bildar en af

lagrar och andra ädla drifhusträd prydd borg-

gård eller terrass, har fa motsvarigheter i vårt

land. Begränsadt af tvåhundraåriga lindalléer,

sträcker sig nämligen från den statyprydda

gårdsterassen ett vidsträckt område, smyckadt

med statyer, buskager, häckar, blomstergrupper

och i midten en kolossal fontän (efter modell

af Scholander), fram till en stor orangeribygg-

nad, som med sitt ku-

polformade midtparti åt

taflan bildar en anslå-

ende bakgrund. Ofvan in-

gången till orangeriet är

anbragt följande inskrift

till hågkomst af Erics-

bergs ofvannämnde ny-

danare: Af iiiinnct af
Anders Lidstrand al Carl

/cdvard Bonde. bitill

nämnda område sluta sig

vackra och vidsträckta

parkanläggningar och

fruktträdgårdar, och i

orangeriet uppdrifvas och

finnas, liksom också i

växthusen på andra sidan

sjön, talrika blomster- och

bladväxter för såväl an-

läggningarnas som slotts-

rummens behof. Natur-

ligtvis finnas också drif-

hus för persikor, apri-

koser, vindrufvor o. s. v.,

och tar man så i be-

traktande gårdens rika

resurser från ladugårdar

och hönsgård, från span-

målsbodar och visthus,

från jakt och fiske, så kan

man inse, att herrskapet

på Ericsberg äro ma-
teriellt sedt att räkna

bland de lyckligast lottade nutida godsinnehaf-

varne i Sverige. Men härtill kommer det till-

fredsställande medvetandet att vara i besitt-

ning af många förmåner inom de andliga och
ideella intressenas rika sfär och att som en följd

häraf tjäna till föresyn för talrika underhafvande.
Också råder mellan dessa och husbondefolket
ett godt och förtroendefullt förhållande, vittnande

om hur gångna tiders patriarkaliska lifsupp-

fattning ännu härskar på Pintorpafruns gamla
sätesgård.
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SJÖHOLM
ÖSTRA VINGÅKERS SOCKEN, OPPUNDA HÄRAD, SÖDERMANLANDS LÄN

Af GUSTAF UPMARK

Den iiiTirklii^a iii('dc]tidsl)okcn ;l^m Styrilsi

Kunun^a ok llr)fdin^a ,
vanligen -Kon-

ungastyrclsen» kaUad, anbefaller att borgar

och gärdar böra byggas »a utna?siuni widh haf

sella sioastrand, th?er lengin ma undi grundwal

grawa och tha?r aiMigin ma thy husi watn mena .

För att lättare kunna försvaras borde gården

ligga pä ett nils eller en holme, sä att en fiende

hvarken skulle kunna gräfva under grundvalen,

ej häller bringa f()rsvararne till underkastelse pa

grund af vattcnl )rist.

l{n stor mängd gamla gärdar, hvilkas namn

sluta med ändeisen -holm, hafva eller hafva haft

ett sädant läge. Sä ;lr ocksä fallet med Sjöholm,

beläget omkring en half mil fran Katrineholms

järnvägsstation i Södermanland, vid sydvästra

stranden af sjr)n Näsnaren. Slottet ligger pä en i

sjön längt utskjutande udde, fordom en helt och

hället vattenomfluten holme, till hvilken blott en

enda väg med bro ledde. — Genom sjöns sänk-

ning hafva å ömse sidor om denna väg upp-

stätt delvis sänka marker, bevuxna liksom själfva

holmen och den närl)clägna gamla stranden med

en ovanligt rik och frodig växtlighet. AUéen,

som frän landsvägen leder fram till slottet, gär

genom denna naturliga j)ark, hvars många olika

träd lindar, bokar, IcMinar, askar, granar, tallar,

liirkträd m. fl. — alla utmärka sig för sin ovan-

liga hö]i^\ och kraftiga växt.
^
Sjöholm är ett af c)stra Vingäkersbygdens

mmi n 1'

'.A J.

Sjöholm i Dahlbergs Snccia aiitiqiia et hodiema
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SVENSKA SLOTT OCH HERRESÄTEN

Sjöholms slott.

äldsta och var länge dess största och förnäm-

ligaste gods. Dess äldste kände ägare tillhörde

den ätt, som i vapnet förde en tillbakaseende ulf

eller panter och som var besuten äfven i andra

trakter af Södermanland. Riddaren Bengt Gott-

sclialksson (Ulf) som lefde under 1400-talets förra

del lilmnadc gården i arf till sin son riddaren

ArcndI Jyciig/ssoii , som skref sig

till Nynäs (1459) i Osnio s:n och

blef riksråd omkring 1470; den-

nes söner GottscJialk Arcndtsson

och Johan Arcndtsson, lefde i slu-

tet af 1400- och början af 1500-

talet och voro de förste som ve-

terligen skrefvo sig till Sjöholm.

Johan Arcndtsson (Ulf) var riks-

råd och lagman i Södermanland
och lefde ännu i 526. Dessa båda
bröder ärfdes af sina barn, kusi-

nerna Kerstin Gotfschalksdotter och.

Erik Johansson, af hvilka den
sistnämnde dog barnlös på 1 540-
talet och den förra blef gift med
Nils Nilsson Bese. Genom den-
nes dotters, Karin Nilsdotter Bese,

(t ^5^5) gifte med riksrådet och
Rikshcraldikcm Kaininarhenen

Grefve Adam Lcwenhaupt.

lagmannen Johan Olofsson Gyllcnhorn, som dog

på 1550-talet, kom Sjöholm till sistnämda släkt,

i hvars ägo större delen af denna bygd under

1600-talets förra del befann sig. Fru Karin

Nilsdotters son, Arcndt [ohansson Gyllcnhorn, dog

på 1580-talet före modern, hvarför hennes gods
ärfdes af sonsonen, riksrådet Josna Arcndtsson

Gyllcnhorn (f 1633), hvilken ge-

nom gifte med Gertrud Mauritz-

dotfcr (Svan eller Winge) redan

förut var ägare till den betydan-

de granngården Djula eller Stora

Djulö i Stora Malms socken. Jo-

sua Arendtsson Gyllenhorn var

den siste manlige afkomlingen af

sin ätt, och hans stora gods, hvari

ingingo de nuvarande ägendo-

marna Claestorp, Sjöholm, Stora

Djulö och Katrineholm, ärfdes af

hans tre döttrar och deras män.
— Sjöholm gick till dottern Kri-

stina Gyllcnhorn (f 1 640) gift med
friherre Johan Johansson Gyllen-

stierna
(f 1658), hvilken, oaktadt

han ägde äfven andra gårdar, sy-

nes hafva betraktat Sjöholm som



SJÖHOLM

Ving-stamgods och ligger begrafven i \'ästra

åkers kyrka; i Östra Vingåker, som först vid mid
ten af 1 700-talet blef själfständig socken, fanns

vid denna tid endast ett litet kapell.

Sjöholm ärfdes efter faderns död af dottern

Sigrid Gylknsticrna (f i 700), som på 1 660-talet

äfven ärfde Claestorp efter sin moster Anna, som
dog barnlös. Sig-

rid Gyllenstierna

var gift två gånger,

första gången med
friherre Göran Fle-

ming (f 1667) och

andra gången med
sedermera genera-

len och kungl. rå-

det grefve Jakob

Johan Ilast/eJir (f

1695), ^om ligger

begrafven i eget

grafkor vid \'ästra

\'ingåkers kyrka.

Vid Sigrid Gyllen-

stiernas död(i 700)

delades godsen ä-

nvo, hvarvid SjT)-

holni tillföll hennes son i fr)rsta giftet friherre Jo-

han Casin/ir F/cn/ing
("f

i 7 14) och därefter dennes

barn, sonen friherre Axel Johan 1'lcniing (f 1752)

och dottern Sigrid (| i7<S2), som blef gift med
en sin frände, I/rrnian Fh'n/iu(j ("f I 7 S 4 ). Sigrid

{'"lemings dotter Kalarina Char/o//<i, smii dog
redan 1764, hade varit gift med generalen, fri-

herre Fabian Casin/ir IVrvde (f 1795) till Pen-

Qfverkam marhcrrcn

Grefve Adam Lewenliaiipt.

ningby i Uppland, hvilken lämnade Sjöholm till

sin dotter Sigrid Charlotta Wrcdc (-]- 1828) och
måg (1784) riksrådet, sedermera rikskansleren

grefve Fredrik Sjarre till Åkerö ("j- 1803).
Sjöholm, som i 400 år endast gått i arf, sål-

des af grefve Fr. Sparre under senare delen af

1780-talet till änkegrefvinnan Eva Helena Rib-

bing, f. Löwen
(l

1813), moder till

Adolf Ludvig Rlb-

l)ing, som på grund
af sin delaktighet

i mordet på Gustaf

III måstegå i lands-

flykt I 792. Redari

följande år sålde

hon Sjöholm till ä-

garen af det närbe-

liigna Skenäs, lag-

mannen grefve Jo-

han Henning Gyl-

len borcr

hvars

bertina

son
(t

dan I

Grefvinna II Charlotta Lcwenhanpt,

född Gyldenstolpe.

(t 1830),

änka, Al-

von Axel-

1832) re-

83 1 sålde

1843).garden till grefve Frih Oxenstierna ("j"

Tre år senare bytte Sjöholm ånyo ägare, då det

genom köp öfvergick till öfverstelöjtnanten grefve

Gustaf W^aehtnieister till Kristineholm (| 1859)

och vid hans död inkr)ptes godset af öfverkam-

marherren grefve Adam J.e'a'enhaujt (j 1895).

Sjöholm tillhör nu dennes barn riksheraldikern

grefve Idani Leivenhaiijt och hans systrar, gref-

Gamla flygeln pä Sjöholm.
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vinnan Louise Lnvoi-

hanpi, f. I .ewenhaupt, på

Claestorp och fröken

Charlotte Le^venJiaupt.

Under den långa tid

af bortåt 500 år, under

hvilken Sjöholms ägare

äro kända, har den gamla

gården helt naturligt ge-

nomgått skiftande öden:

än har den varit bebodd

af ägarne och väl vår-

dad, än har den stått öde och fått förfalla för

att åter gå en lyckligare framtid till mötes. —
Om hufvudgårdens utseende under äldre tider

känner man ej mycket. Den äldsta bevarade

afbildningen är en i mycket liten skala utförd

och i öfrigt ytterst ofullkomlig, färglagd teck-

ning, som f()rekommer på en karta öfver »Säte-

rien Siöholmen och Clastorp» daterad år 1684.

Hufvudbyggnaden, ett envåningshus med högt

tak, hvilken liksom åtskilliga andra hus på hol-

men var af trä, låg vinkelrätt mot det nuvarande

slottet, med fasad emot bron (söder); bakom
denna, på västra sidan lågo ett eller par andra

hus och vid holmens östra strand ett tornlik-

nande lusthus. I kartbeskrifningen omtalas att

gården »ähr wähl bygder af en ny Träbyggning

sampt en gammal med dubbla våningar och åt-

skilliga andra gambla Träbyggningar». Hvilken

af dessa byggnader som var den nyaste är vansk-

ligt att afgöra, men det synes icke osannolikt att

det varit den förstnämda. ^Sigrid Gyllenstierna

PlAn AF VANINGEN ITH UPP.

Sjöholm efter en teckning, daterad 1684.

detsamma som ännu kan

Salongen (nr 5 'i pianon.)

och hennes andra man
ac. Joh. Hastfehr, som
ägde gården under 1 600-

talets senare del, hade

visserligen rykte om sig

att de lefde stort och

yppigt, men så praktfullt

som de år 1 706 date-

rade afbildningarna i

Dahlbergs Suecia antyda

torde Sjöholm dock näp-

peligen hafva varit. Det

är emellertid af intresse att jämföra den ofvan-

nämda lilla kartbilden med Sueciabilderna, och

otänkbart är det ju icke att Sigrid Gyllenstierna,

som var synnerligen slösaktig och praktlysten,

på 1680—90-talen låtit bygga om de äldre

husen; det ofvan omtalade lilla lusthustornet på
1 684 års karta har

åtskilligt som erin-

rar om de två torn

som flankera slot-

tet å Sueciabilden

och flyglarnas läge

— ej fullt vinkel-

rätt mot slottet —
är i sistnämnda bild

iakttagas.

Af 1 600-tals-byggnaderna, hurudana de nu än

sett ut, finnes emellertid numera blott den ena,

västra, flygeln i behåll, och också den betydligt

förändrad. Den gamla hufvudbyggnaden nämnes
af C. G. Tessin, som 1763 besökte stället, som

stor och förfallen och skall hafva

rifvits år 1780. Den nyssnämda
västra flygeln fick nu rang, heder

och värdighet af hufvudbyggnad
och i dess inre finnas ännu rester

af anordningar från i 700-talets slut,

ett rum med väggbeklädnader i sen-

gustaviansk stil i blått och hvitt,

åtskilliga fajanskakelugnar m. m.

Afven det yttre förändrades något,

1 hvarvid dock två portaler med ar-

J I kitektonisk omramning och skulp-

^1 n terade ornament af trä från 1 600-

|H J| _ j talet bibehöllos. Det lilla trapptor-
~" net på fasaden uppfördes på 1870-

talet i stället för den gamla dubbla

fritrappan. De nämda inrednings-

arbetena utfördes under den tid

Sjöholm ägdes af änkegrefvinnan

Eva Ribbing, hvilken äfven intres-

serade sig för omgifningarnas för-

och i den naturliga park,skönmg
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SJÖHOLM

Grefve Nils Philip Gyldcnstolpe.

1'aslell af (histar Lumlbrr^'.

som redan då torde hafva funnits, lät anordna
en s. k. ent^elsk park, \rd'^oi som ju just vid denna
tid var h()ost pa modet. Vi erinra endast om
Hagaparken vid Stoekholm. — I arkivet pä Sjö-

holm finnes bevaradt ett f()rslag till parkens om-
daning som säkerligen härstammar fran denna
tid; en kartusch innehållande några kurir»sa ver-

ser af förslagsstilllaren prydes niimligen af en
greflig krona och initialerna M. L. (Eva Löwen;
grefvinnan Rihbing var född Löwen), Verserna
hafva följande lydelse:

Nu iiiif^clska Trä^ärclar äio i svaiijj

Som kosta iiiän-^luscmlc ]'"yrl<ar

Mcti inånn denna IIa<,'e cj lar samma laiiji

iMistiindij^t don saken ja<; vikar

Dä sok'n framjfifver sitt starkaste skjen

Dä finnes här skuj^jja i ^änj^ar

Och medan nian livilar tvä IriHlade ben
Så h<)ras niän<f Ijufli^ja Sänj^ar

Men skulle grefvinnan i fruktan af Riij^n

Pä udden ett Hus vilja sätta

Då har man i lianen fullkomlifjit Hägn
Modcllrt kan ses ulaf Detta.-.

Dessa som poesi ganska enkla

rad(T gifva en f()rest;illning om hur

liltt det gick för sig att omdana
denna osedvanligt frodiga söder-

manlilndska natur till en »engelsk

park :

.

Grefve Johan Henning Gyllen-

borg, som ägde Sjöholm 1703—
1830, bodde på Skenils och vårdade

sig f<">ga om Sjr)holni, h\-ars b\'gg-

nadcr alltmt/r f(")rfr)llo. Niir L!'odset

Grefvinnan Jacqueline Elisabeth Gyldeiistolpe, född De Gcer.

Pastell af Gustaf Lundberg.

köptes af grefve Adam Lewenhaupt (1859) använ-
des dock fortfarande den västra flygeln till bostad
för ställets ägare och grefve Lewenhaupt mottog
hilr flera gånger konung Carl XV och hans hof
])a besök. Omedelbart efter sitt tillträde till gär-

den gick grefve Lewenhaupt i författning om upp-
f()rande af en n)-, stället värdig hufvudbyggnad,
den ännu kvarstående, som blef färdig 1864.
Ritningarna uppgjordes af F. W. Scholander, den
f()rnämste arkitekten i landet pa den tiden. Bygg-
nadens allmilnna anordning framgår af vara l)ilder;

Matsalen (nr 10 ä planen).
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stilen är ett slags holländsk-tysk renässans med

murytorna putsade i röd tegelfärg, ornarnentala

detaljer, portal- och fönsteromfattningar i sand-

stensimitation. Det nya slottet ligger pä den gamla

östra flygelns grund — de gamla källarne äro

delvis i behäll — och bottenväningen är uppförd

af tegel, de öfre våningarna af putsadt timmer.

Tornet å gärdsfasaden innehåller trapporna och

våningen en tr. upp de

egentliga boningsrum-

men, hvilkas fördelning

framgår af planen. I vå-

ningen två tr. upp ligga

biblioteksrum, biljard och

en räcka gästrum.

Möblemanget på Sjö-

holm härstammar delvis

fran 1 8oo-talets senare

del; bland äldre dyrba-

rare föremål märkes en

elegant gustaviansk se-

kretär, en byrå från 1770-

talet m. m. Salongerna,

fran hvilka man har en

härlig utsikt öfver sjön

Näsnarens vida vatten-

spegel, prydas af en sam-

ling taflor bland hvilka

f()rtjänar nämnas en stor

komposition i Rubens'

stil framställande Lot och

hans döttrar, sign. »Jo.

Michael Rottmayr Fecit

1695». Den vackra till

ett 50-tal dukar uppgå-

ende porträttsamlingen är till större delen upp-

hängd i matsalen och innehåller först och främst

porträtt af medlemmar af ätten Gyldenstolpe, de

nuvarande ägarnes mödernesläkt. Bland dessa

må nämnas: l{dv. Ithrenstéen
(| 1686) och hans

fru, båda af l^hrenstrahl sign. och dat. 1676;
deras mäg grefve Nils Gyldenstolpe

(f 1 709)
af I ). K. Ehrenstrahl, dat. 1677; de två bröderna

Carl Adolf (f 1 709) och Edv. Gyldenstolpe

(t I 70()), den sistnämde ett utmärkt vackert por-

Grefve Edvard

Oljemålning af Dav

trätt sign. »A2 1701 D. Richter fecit ;; vidare

grefve Ulrik Nils Gyldenstolpe (f i 768) och hans

fru B. Ch. Oxenstierna (f 1764) bada sign. »I.

H. Scheffel fec. 1729». — I den s. k. blåa sa-

longen hänga bl. a. två pastellporträtt af G. Lund-

berg i praktfulla originalramar, framställande

grefve Nils Philip Gyldenstolpe (f 18 10) och hans

maka JacqueHne Elisabeth De Geer (f 1780).

Det nya Sjöholms bygg-

herre, grefve Adam Le-

wenhaupt (f 1895) var en

man med mångsidiga in-

tressen, konstnärliga, litte-

rära och historiska. Han
sammanbragte på gården

ett bibliotek, som nu om-

fattar omkr. 6,000 band,

en rikhaltig autografsam-

ling, samlingar af släkt-

papper m. m. Några äl-

dre handlingar rörande

gården finnas däremot

icke i behåll; de fördes

pa Johan Henning Gyl-

lenborgs tid till Skenäs

och brändes där på till-

skyndan af en gammal
förvaltare, som ansåg att

dylika gamla papper en-

dast gåfvo anledning till

processer. — Slutligen

finnes på Sjöholm äfven

en af grefve Adam Le-

wenhaupt hopbragt sam-

ling af öfver 2,000 i Sö-

dermanland funna sten3'xor samt en mängd kuri-

osa och smärre konstslöjdföremål af olika slag.

Sjöholmsgodset omfattar följande gårdar, i

Östra Vingåkers socken: Sjöholm med Mölenhult,

Dammen, Dragsnäs, Herrgölet, Mosstorp, Värm-
bol och Akra; i Västra Vingåkers socken: Gunn-

viken. Äng och Råmperåd samt i stora Malms
socken: Stettin, utgörande tillsammans 9 mantal,

I,417 hektar, hvaraf 517 hektar åker, med ett

taxeringsvärde af omkr. 290,000 kr.

Gyldenstolpe.

id Richtcr 1701
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ROCKELSTAD
HELGESTA SOCKEN, VILLÅTTINGE HÄRAD, SÖDERMANLANDS LÄN

Af CARL FORSSTRAND

Vid norra sidan af Hyltingc-vikcn, i den för

sina natursköna om^ifninj^ar och sina mång"a,

;in stora och vidsträckta fjärdar, än smala

sund och tränga bukter benuTKka sjön Jjäfvens

norra del, li.Lj^t^^^er på en utskjutand(' landtunga

ett litet tornprydt slott af orappadt te_L;'el, i i 600-

talets stil och erinrande om nätron ""ammal rid-

ställets namn — är nämligen i sitt nutida skick

en skapelse från det senaste decenniet ellernärmare

angifvet frän år 1900, då det kom i nuvarande

innehafvaren, grefve £n'c von Rosens ägo, medan
det tillika ;lr en af Villattinge härads äldre gårdar.

Redan från slutet af 1 300-talet är nämligen

Rockelstad bekant, ty år 1382 den 29 september

Fasaden åt

dareborg fran länge sedan flydda tider. \'id när-

mare granskning befinncs det att slottet är ett mo-

dernt herresäte, men på gammal grund och med
delvis gammal stomme. Rockelstad* — sa lyder

* Delta fi'.icl<nnnn( 1 . ini lliiuU skrifvcl Riukfhln. hvilket emclk-rtid

;ir iiriktij^t, i iM M lii n;iinniii<;cn säkerligen uppkommU af det nu

nii'1.1 iibrukli^^a pers( mnaniiiet /uv/vV neli stad — ställe.

jön Bdfven.

försåldes, enligt i Kammararkivet förvarade hand-

lingar, »Roklista 4 örtugsland» till biskop lord

i Sti änonäs af kyrkoherden herr Jakob i Forssa,

hvilken alltså må betecknas som gårdens förste

med säkerhet kände ägare. Sedan följer en lång

tid, för hvilken vi angående gårdens natur och

ägare ej lyckats uppleta några upplysningar, och
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Rockelstad slott.

först efter midten af i 500-talet förekommer nam-

net åter, nämligen i förteckningen på kronobön-

derna i Helgesta socken. Sålunda träffas för år

I 5 5 I »_/();/ .s- / Rocklrsfa y, i 560 y> Peder i Rok-

lesta-» och 1562 y>Erik Larsson i Rocklcsta^» ;

men för sistnämnda år finnes äfven angifvet, att

ett af hemmanen tillhörde »herr JoJian Persson

till Tidö , d. v. s. riksrådet Johan Persson Bäåt,

gift med Kerstin Tliott och farfader till Axel

Oxenstiernas fru. Hans änka ägde ännu år i 588

Detalj frän nedre hallen.

ett af Rockelstadshemmanen, men nio år förut

hade ett eller par af de öfriga af hertig Karl

donerats till Hans Stuart, tillhörande en gren

af den bekanta, förnämliga skottska släkten, hvil-

ken med honom och hans yngre broder Anders

på 1560-talet inkommit till Sverige. Hans Stuart,

som förut varit i dansk tjänst, blef först rytt-

mästare i Erik XIV:s sold och sedermera kam-
marjunkare hos hertigen, för att med tiden be-

fordras till öfverste, generalmönsterherre för allt

främmande krigsfolk i Sverige och slutligen till

generalfältkvartermästare. Han var alltså en fram-

stående och dugande man och tillika en väl-

bergad herre, ty då han år 161 8 afled, lämnade
han förutom Rockelstad det stora godset Heden-
lunda m. fl. andra sörmlandsgårdar åt hustru och
barn. Han var gift med Kerstin Eriksdotter

Soop, och när hon år 1622 dog, ärfdes Rockel-

stad af yngste sonen, kammarherren David Stuart,

hvilken ökade gården med två hemman genom
byte med friherre Jakob Skytte och med ett hem-
man med landshöfdingen Göran Sparre till Ross-

vik. Säkerligen voro dessa hemman identiska

med dem, som i 1588 års förteckning nämnas
som tillhöriga ofvannämnda fru Kerstin till Tidö
och en Per Bagoe till Söderl)y. Samtiiga Roc-
kelstadhem manen blefvo alltså förenade på en
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hand af David Stuart, som dä han år 1657 gick
ur tiden ärfdcs af sin hustru i andra giftet, Brita
Liljcraiii till Lchio^bro (dotter af den bekante hof-

kanslärn Nils Chesnecopherus). Efter hennes
frånfälle tillföll Rockelstad hennes äldste son,

kammarherren Johan Robert Stiiaii, och efter

dennes död år 1 698 öfvergick gården, som genom
reduktionen för någon tid t}xks ha återgått

till kronan och på
1 680-talct delvis

innehades af grcfve

Jakob Johan IJast-

fehr, Karl Xks
ryktl:)arc f()rtro-

endeman, genom
bördsrätt till ()fvcr-

jägmästaren och

brukspatronen

l\a)l Rosoiholiii.

JJennes motler,

Märta Jyeata Stu-

art, var nämligen

syster till ofvan-

nämnde Johan Ro-

bert .Stuart. Ivarl

Rosenholm inne-

hade Rockelstad

till sin dr)d 1722, då godset tillf(")ll hans maka, Bi ita

7'()n Boxhiiri-, hvilken i sin tur år 1 740 ilrfdcs af

dottern Beata Sabina Rosenhoh/i, gift med gene-

ralmajoren Simon Jakob Weiuierstedt. lifter hans

d()d, 1762, innehades gården af iinkan till ar

1774, men försåldes sedermera af arfvingarna

och kom 1788 genom k()p till kaptenen Otto

(ial))-i(-l Holst, som i besittningen följdes af

sonen, kammai-herren Otto Iloht {\'^},o— 64) och

sonsonen Johan Ludvii^ illauritz . Ike Ilolst ( i 804
— 74). Egendomen gick härpå ur I lolstska släk-

Girfve Eric von Rosen

ten och fick under det följande kvartseklet ge-
nomgå täta ägareombyten, nämligen 1874— 75
grefve K. H. U. Kalli?ig, 1 875— 84 herr J. A.
Falkenström, 1887—97 hofintendenten C. SyIvan
och 1897— 1900 hr Axel G. Romander. Sist-

nämnda år blef som ofvan angifvits grefve E.

von Rosen Rockelstads innehafvare, och därmed
började en ny, märklig och utvecklingsrik pe-

riod i godsets hi-

storia.

Vid grefve von
Rosens tillträde

befann sig egen-

domen i mindre

godt skick, men
har genom hans

insiktsfulla och in-

tresserade skötsel

åter kommit i god
häfd och är nu

med sitt prydliga

och stilfulla slott,

sina detta omgif-

vande vackra, af

natur och konst i

förening skapade

anlilggningar, ord-

Grefvinnan Mary von Rosen,

född Fock.

nadc af trädgårdsdirektör Rud. Abclin, sina väl

hållna ekonomibyggnader, arrendegårdar och torp

o. s. v. ett af mellersta Södermanlands mest beak-

tansvärda herresäten.

Ciodset, som af grefve v. Rosen genom inköp

af niirbelägna, detsamma fordom delvis tillhc")-

rande hemman \'äsentligt tillr)kats, består nu af

Rockelstads gamla säteri om 4 mantal eller 647
har (åker omkr. 250 h.), Ilelgesta med Strängs-

torj:) och Stubbetorp, i ' ni ti eller 385 h. (omkr.

88 h. åker), och Oppeby, 218 h. (57 h. åker).

2. Malsal. Kök. Loggia. —
. >/(?//. ~

Förmak.

I . /-'r IIkos 1 1- II 111.

5. Si rTi ringsriim. — 6. J/iis/idllcrskam mm.
8. Tambur. — 9. I.oggia. — 10. Sängkammare. — II.

12. drrFriiis rum. — 13. '/'rappa upp Ull röknimiini ('Fiirkiska

riimiiiil).
'

14. Hokriiiii. — 15. (.'le/viiiiiaiis loilrl Irum. — 16.

Kliulkaiiimari-. \~ . Fadriim.

I. Gri-fviiiiians vä/kammare. — 2. Juiigfriikaiiiiiiarr. — 3.

Gästrum. — 4. Altan. — 5. Öfn- hallen. — 6. Jiariikainmarc.

~. Rökrum. — 8. Trappa ned till grefvcns arbetsriiiii. —
o. Barnkammare. — 10. Barnkammare. — II. Altan.
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Öfre hallen (n:r 5 å plan II).

Sammanlagda arealen utgör alltså 1,250 h. och

taxeringsvärdet är f. n. 219,000 kr. På godset

finnas rika skogstillgångar, ökade genom nuva-

rande ägarens intressen för en rationell skogs-

värd, och jakten och jaktvården äro likaledes

synnerligen goda.

Särskildt är till-

gången på än-

der och becka-

siner anmärk-

ningsvärdt stor,

tack vare de på
eo-orna befint-

liga, vidsträckta

sänka ängarna,

som aldrig få

slås utan erbjuda

nämnda fågelar-

ter ostörda häck-

ningsplatser.

En af grefve

von Rosens första

omsorger, sedan

han tagit godset

i besittning, var

att iståndsätta det

gamla, af en midt-

byggnad och

tvänne flyglar

bestående corps-

de-logis'et. Då
de gammaldags,
rymliga flyglar-

na, af hvilka den

ena innehåller 8

gästrum och den

andra kök och

rum för tjänste-

personalen m. m.,

voro i jämförelse-

vis godt stånd,

kunde deras för-

yngring begrän-

sas till erforder-

liga reparations-

arbeten; men för

hufvudbyggna-

den visade sijr en

ombyggnad nöd-

vändig. Som Rockelstads slott, såsom den i tegel,

sandsten, granit och koppar uppförda hufvudbygg-
naden med allt skäl kan kallas, nu ter sig med sina
två runda, massiva torn, sina kopparklädda tak, sin

smakfullt ordnade hufvudingång och loggian åt
sj()sidan, sina i fantastiska drakhufvuden utlöpande

Nedre hallen (n::

takrännor och en mängd andra arkitektoniska och

dekorativa detaljer, är det ett lika ståtligt som
vackert byggnadsverk och bildar en af de upp-

märksamheten sig mest tilldragande och fängs-

lande punkterna i det natursköna landskapet vid

Båfven. Slottet

innehåller tjugo

rum jämte kök
och därtill hö-

rande lokaler, och

det inre svarar i

praktisk och be-

kväm inredning

såväl som i smak-

full och förnäm

vitstyrsel och ut-

smyckning till

fullo mot det

yttre. Frän det

gamla Rockel-

stad, d. v. s.

den jämförelsevis

oansenliga men
Intressanta bygg-

nad, som torde

ha tillkommit un-

der Stuartarnas

tid på 1600-talet,

finnes ännu några

rum till form och

omfattning oför-

ändrade, och I

dem, liksom äfven

I några af botten-

våningens öfriga

rum, äro de ur-

sprungliga bjälk-

taken med sina

vackra målnin-

gar af blomster-

glrlander o. s. v...

ej blott bevarade

utan äfven i syn-

nerligen godt

stånd och alltså

af stort kultur-och

konsthistoriskt in-

tresse. Oafsedt

förändringar af

grefve v. Rosen
i den hela husets

. plan I).

tornen är den förnämsta af

utförda omdaningen att finna

midtparti på tvären genomlöpande stora hallen,

som är delad i en nedre och en öfre afdelnine
och som med sm smakfulla möblering och sina

samlingar och prydnadsföremål är lika anslående
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vacker som rik

på intresse. Man
träffar hiir, i nedre

afck'lninj4'en, en

viikli:^ uppstop-

pad ])i()rn, minne

af ägarens jakter

i l^'inkand,en gam-

mal präktii^ kista

af snidad ek, in-

tressanta väi^_L;'-

l)onader samt en

mänt^f^d vapen

från skikla folk

och skikki tider,

såsom rustnin-

<^7sx, pansarskjor-

tor, hillebar(k'r,

hardisaner, arm-

borst o. s. v.,

af hvilka mån^"a

äro mvcket s;llls\'nta och \;lr(k'fulla. l^a \';is4'-

L;arna i (")frc hallen iir en iinnu rikare \'apen-

samlinu;- u[)psatt och etnografiskt ordnad, (irefve

von Rosen är nämlij^en m}-cket intresserad fr)r

etnoLjrafisk forskninjj^ och har som bekant dilr-

inom dokumenterat sit^- som en framstående för-

mälda, bland annat L^cnom sitt deltai^ande i frih.

k.rland Nordenskir)lds expedition till (iran Chaco-

områdena i S\ (lamerika. l>land samlin_ij;-arna tnif-

fas alltså ett flertal af iL^refven själf hopbra^ta,

intressanta fr)remal fran chorotes och andra syd-

amerikanska stammar, och i r>fri_L;t äro af siir-

skildt intresse vapen fran Kon^o, Ijorneo och

Java, Persien, Indien, o. s. \-. I öfre hallen fin-

nes också en viu-defull samlini^- stenåldersvapen,

redskap, verkt}'L;" m. m. äfvensom en fossilsam-

lin-'-, hvariblanil de \rildi''a betarna af en masto-

Matsalen (nw

dont (Mastodon

Andium),ett min-

ne från den syd-

amerikanska ex-

peditionen, an-

tagligen äro de

största, som före-

komma i någon
samling; vidare

märkes en myc-
ket väl bibehål-

len mammuth-
bet från Sibirien,

hemförd af Vetra-

expeditionen och

gåfva af friherre

Nordenskiöld.

Rummen i bot-

tenvåningen bil-

da en fortlr)pande

serie af elegant

och d}Tl)art, men äfven hemtrefligt möblerade
och prydda rum, såsom grefvens skrifrum, där

vi eiter träffa en präktig uppstoppad björn, japan-

ska rustningar och en vacker holländsk gobe-

läng från bchjan af i6oo-talet och ett utmärkt

väl l)ibehållet kabinettsskåp från 1 500-talet, samt

vidare biblioteksrum, ett fcjrmak, den stora rym-

liga matsalen, sängkammare, badrum o. s. v.

Bland konstverk och pretiosa, spridda här och

hvar i \"åningen, må nilmnas porträtt af karo-

linen, riksr.idet Giis/a /' l^^redrik von Rosen (den

förste grefve Rosen i Sverige; kopia från Grips-

holm) samt af ()fverstekammarjunkaren C. G. :'on

Kosrn (herrens till Rockelstad fader), taflor af

Johan Tirén
(
A^argar i månsken»), Amalia Lin-

degren (»Herdegosse»), Hyon m. fl., en antik

dr\ckeskanna af snidadt elfenben, bonader af

|)lan I).

löntuik 11 .1
I'

Bokniin (n:r 14 ä plan I).
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Björkman, Gerhard Munthe m. fl., en myckenhet

keramiska föremål, ett dyrbart etruskiskt hals-

band, miniatyrer af indiska furstar, målade på

elfenben af indi-

ska konstnärer,

en intressant sam-

ling etnografi-

ska föremål från

Lappland, såsom

skedar och skålar

af silfver m. m.

Den rikhaltiga

och synnerligen

väl vårdade bok-

samlingen inne-

håller en utvald

samhng arbeten

inom många lit-

teraturområden,

men är särskildt

väl försedd i fac-

ken historia, geo-

grafi,reseskild rin-

gar, etnografi, na-

turhistoria och

skönlitteratur.

Ofre våningen

innehåller sofrum, toalettrum, barnkammare
o. s. v., och här träffa vi i ena tornet grefvin-

nans väfkammare, ett härligt cirkelrundt rum.

prydt med stämningsfulla väggmålningar och

en vacker gobeläng af Fjästad (»Flicka vid sol-

belyst vatten») m. m. Motsvarande rum i det

andra tornet är

grefvens rökrum,

möbleradt och

smyckadt i orien-

taliskstil med per-

siska mattor, in-

diska sidendrape-

rier o. s. v.

Grefve Eric von

Rosen är sedan

år 1 905 gift med
Mary Fock, dot-

ter af öfverstelöjt-

nanten, friherre

Carl Fock och

hans maka, f. Bea-

mish. Man torde

kunna antaga att

genom dem och

genom den yng-

sta generation af

Väfkammaren (n;r i å plan II).

den

nämlio-a

gamla för-

Rosen-

ska ätten, som nu

uppspirar på Rockelstad, den gamla gården skall

bevaras i släkten och ej behöfva genomgå .så skif-

tande öden som emellanåt under de gångna seklen.

Utsikten öjver sjön Båjven från slottsterrassen.
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CLAESTORP
ÖSTRA VINGÅKERS SOCKEN, OPPUNDA HÄRAD, SÖDERMANLANDS LÄN

Af JOHNNY ROOSVAL

Pä
Claestorp står ett åldrigt kastanjeträd hop-

muradt och sammanbundet med järnband.

Det är ett släktträd, som planterades 1783,

då Claes Casimir Le\v(Mihaupt föddes, iildste son

till den förste fideikommissarien pa stället. .Sedan

dess har Levvenhauptar ägt Claestorp, alla bäran-

de gårdens namn
Claes. Det gam-

la trädet har också

utsikt att länge

framgent få vara

en omsorgsfullt

vårdad .symbol af

den Le\venhau[)t-

ska ägarekedjan.

Fideikom misset

bildades af riks-

rådet grefve Claes

Strömberg (död

1782), gift med
Ulrika Catharina

Lewenhaupt. lian

hade ärft egen-

domen, som redan

då hette Claestorp,

men fordom Lass-

torp, efter sin fader Nils Brattman, sedermera

grefve .Strömberg. Fideikommisset bildades till

f()rmån för Llrika Catharina Lewenhaupts bror-

son, Claes Axel, kapten vid lätta lifdragonerna

(t 1808).

Det finnes en släktanekdot om huru detta för-

Ka bine11skam niarherren

Grefve Claes Lewenhaupt.

sta gången meddelades till Claes Axel Lewen-

haui)t; en anekdot, som är alltför mättad af tids-

doft för att den skulle kunna undanhållas be-

skrifningen. Så berättas den: Unge grefve Claes

Lewenhaupt kom åkande i sin enkla schäs på
besök till sin onkel. Blygsamt, som sig borde,

lämnade han sin

schäs vid nedersta

grinden och begaf

sig öfver den då

af tre murar upp-

delade gårdspla-

nen in till riksrå-

det. Samtalet lär

icke varit särdeles

lifligt, men onkeln

följde slutligen sitt

besök till dörren.

Sedan afsked tagits

och dörren slutits,

öppnas den åter

på glänt; gubben

sticker ut hufvudet

ochj, säger: »Då
jag dör, är Claes-

torp ditt», hvarpå

dörren åter slöts och reglades. Claes Lewenhaupt

trodde ej sina öron, kneickade på dörren för att få

besked, men förgäfves. Medan han knackade körs

en vagn fram och till sin häpnad märker han sitt

eget enkla fordon framkört ända till trappan —
ek oerhördt brott mot bruk och sed. I samma

Grefvinnan Louise Lewenhaupt,

född Lewenhaupt.

SciilrniKinlaml II. 3.
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Claestorp från norra sidan.

öt^onblick kommer en betjänt och säger: »Herr

Grefven låter säga att Herr Grefven hört rätt,

men nu skulle han resa, ty Herr Grefven ville

icke tala vid honom vidare». Vagnen hade också

körts fram på grefve Strömbergs befallning, en

hedersbevisning för den blifvande ägaren till

Claestorp.

Det var under denne Strömberg, som godset

fick i det närmaste sitt nuvarande omfång. Det
var också han som gaf herrgårdsbyggnaden dess

nuvarande fysionomi, hvarom mera sedan. Han
deltog också med hufvudparten af kostnaderna

för den närbelägna Östra Vingåkers kyrkobygg-

nad och det därtill hörande Claestorpska graf-

kapellet.

Innan det nuvarande huset byggdes, stod på
dess plats en träbyggnad, hvaraf efter en elds-

våda 1754 intet mera än två hvälfda källare

återstå, en vid hvardera kortändan af det nuva-

rande stenhuset. Arkitekt till detta var (enligt

tradition) en viss kamrer Sundling, äfven Östra

Vingåkers kyrkas mästare, i hvilkens sakristia ett

porträtt af den belåtet blickande lille mannen är

förvaradt med passare i handen och ett bygge
till bakgrund. Denna kyrka är högeligen enkelt

konstruerad och sedd för sig icke vacker. Men

genom den höga tegeltäckta kyrkogårdsmuren

och genom att använda klockstapelsbyggnaden

och familjegrafkoret som fristående mot hvar-

andra svarande flyglar, har en originell och har-

monisk helhetsverkan uppnåtts. På samma sätt

bildar herrgårdsbyggnaden med sina flyglar och

genom den höga gårds- och trädgårdsmuren en

enkel, men enhetlig och stämningsfull verkan,

som säkert varit ännu mycket kraftigare i forna

dagar, innan större delen af muren slopats. Då
skall, att döma af rester som enligt nuvarande

ägarens uppgift upptäckts, hafva funnits tre

murlängor framför hufvudbyggnaden, så att tre

gårdar beredde på inträdet öfver den grefliga

tröskeln. Dessa höga gårdsmurar funnos enligt

Suecia antiqua ofta omkring både stads- och

landthus. De utgöra ett sorts rudiment af de

medeltida adelshusens befästningslängor, ha nu
mästadels försvunnit och det är rätt ovanligt

att se så pass mycket af dem i behåll som på
Claestorp.

Gårdsplanen med östra flyglarna. Gamla ladugårdsbyggnader i korsvirke.
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Claestorp från trädgårdssidan (siklet)

HufviKlb}-^<^-naden är ett rektangulärt tvåvå-

ningshus med midtrisalit i tre våningar å gårds-

fasaden samt med en så tätt sittande rad af vinds-

kupor på det svarta ])låttaket, att åtminstone

fram fasaden verkar tre-vanig. Ytan ;ir putsad,

gulaktigt, men bottenvåning, hörn och pilastrar

äro täckta med hvit puts i rustik-imitation. Fram-

för portalen med dess bredt hälkälade poster är

under nuvarande innehafvarens tid en terrass med
fri trai)pa byggd, som på kolonner bär en bal-

kong - - en anordning som dock i nästan samma
form planerats redan af innehafvarens farfar att

dr)ma af ilnnu bevarad ritning. På triidgårds-

fasaden finnes på motsvarande plats en veranda-

utbyggnad uppförd på i85(D-talet. Samtidigt

med hufvudbyggnaden ujjpfördes de båda när-

maste flyglarna, hvilka inne^^hålla k(")k, gästrum,

kontor och tjänarerum.

Man torde observera den mycket ålderdomli-

ga anordningen med
stekarehus • i ensär-

skild byggnad, en ej

ovanliganordningpå

I 700-talets herrgår-

dar. Stall- och vagns-

flvirlarna äro be-

handlade pä samma
sätt som de öfriga

husen: putsade, del-

vis i rustikimitation.

I )cras tillkomsttid iir

emellertid, enligt en

säker tradition, b()r-

jan af 1 800-talet.

Åtskilliga på går-

den från I 700-talets
kajiuiiai

Skiink.

/ors/iiira. — 2. Galler/cf. — 3. So/rum. — 4. Toihttnim. — 5.

7. Förmak. — 8. Bibliotek. — 9. Mat.uil.

12. Bloiiisterriim. — 13. Ba!kong.
— 6. Sii/on<r. —
1 1 . Garderob. —

början kvarstående ladugårds- och andra ekonomi-
byggnader äro uppförda i korsvirke, till och med
öfre delen af kyrkans klockstapel är byggd på detta

sätt. Det ansågs på denna tid som en praktisk

nyhet, särskildt ur kostnadssynpunkt.

Gårdsplanen med dubbla flyglar är typisk

för sin tid. Afven fasaderna äro betecknande

för en svensk herrgård på i 700-talets senare del.

De öfverensstämma mycket nära med gravyrerna

i en på 1750-talet utkommen handbok i hus-

byggnadskonst, som att döma af sina två upp-

lagor varit mycket anlitad, nämligen Carl Wijn-

hlads »Ritningar på Fyratio Wåningshus af Sten/

och Trettio af träd med åtskilliga Lusthus m. m.

för 1 iög loflige Ridderskapet och adelen samt

andra ståndspersoner på Landet». Det är myc-

ket möjligt att Claestorp rent af ritats med an-

\ändande af den Wijnbladska mönsterboken.

kamrer Sundling, synes icke

varit arkitekt af fac-

ket. Han dog, enligt

inskrift på hans por-

trätt i kyrkans sakri-

stia, på Claestorp

och hans kamrera-

retitel torde väl an-

tyda att hans huf-

vudsakliga gärning

var en post vid går-

dens förvaltning.

Husets inre visar

också mindre in-

tresse för arkitek-

tonisk verkan än för

säno- praktiska behof, sär-

skildt för <>-ästfrihe-

Dess byggmästare.
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tens räkning. Bottenvåningens rum äro lagda å der målningen på några golf skymtar man den

ömse sidor om en i husets längdaxel gående gång,

alltså lämpliga till, och ännu använda, som gäst-

rum (äfven biljard, rökrum, skrifrum). Det var

i ett par af dessa rum, som Karl Gustaf Tessin

lo-med grefvinna

gerade, då de

strax efter husets

färdigställande

voro riksrådet

Strömbergs gä-

ster. Tessin gjor-

de då intressera-

de anteckningar

om rummens dis-

position i huset,

som ännu ses i

hans dagbok. I

midten afbrytes

den dubbla rums-

raden af en stor,

men låg förstuga,

belagd, liksom

gången, med stenplattor från godsets marmor-

bruk. Intill denna förstuga är trapphuset lagdt,

hvarest en enkeltrappa med breda stensteg leder

upp till en entrée i första våningen, från hvilken

man å ena sidan har ingång till salen, å den

andra till salongerna, grefvens och grefvinnans

sängkammare, än-

nu ett till säng-

kammare afsedt

rum (med alkov),

nu möbleradtsom

förmak, och ett

biblioteksrum,

hvars väggar fyl-

las mest af i 700-

talsband, samt än-

nu några smärre

rum. Vindsvånin-

gen är hufvudsak-

ligen liksom bot-

tenvåningen tänkt

för gästrum. Den
stora fria ytan

i midten, har

fordomdags an-

vändts till sällskapsteater. Ännu finnas märken
efter ridåns plats och vinden har alltjämt bibe-

Galleriet (nr 2 fi ]ilancii)

Salongen {nr 6 ä planen).

gamla intressanta beklädnaden, en furuparkett,

som ursprungligen i rummets kanter inramades

af en tegelstensbård. Teglet var dock enligt

Tessins dagbok måladt »till utseendet af got-

landssten». Om
golfvet berättar

han, att det »in-

brändes med sked-

vatten, betsades

ljusbrunt och bo-

nades». Då fun-

nes ock spislar i

rummen af gjutet

järn (troligen till-

verkade på det

till godset höran-

de järnbruket), äf-

ven de målade »till

utseende af got-

landssten». Dessa

äro numer emel-

lertid öfverallt

borta. I ena salongen finnes en gammal spisel

af sten i gustaviansk stil. I de öfriga större

rummen hafva under den nuvarande ägarens

tid insatts öppna spislar af marmor från Claes-

torps marmorbruk, i andra rum finnas kakel-

ugnar af äldre och nyare former.

För öfrigt ha

i våra dagar icke

många anmärk-

ningsvärda för-

ändringar skett

med Claestorps

arkitektur. Den
mest i ögonen

fallande är mat-

salens utstyrsel,

som under den

nuvarande ägaren

prydts med högt

panelverk och gyl-

lenläderstapet.

Det vackra gyl-

lenlädret är an-

märkningsvärdt

för konstindustri-

ens historia, emedan vissa blad, enligt uppgift,

på baksidan äro märkta Stockholm 1737. Det
hållit namnet »teatern». Dessutom ger det höga har förut suttit på gården Skalltorp
vattentaket rum för ännu en vindsvåninsr ute-

slutande för ekonomiskt bruk.

Af den inre arkitekturen, sådan den var på
den Strombergska tiden återstår nu föga. Un-

Wen äfven om den egentliga innerarkitektu-

ren från fordom under tidernas lopp delvis måst
vika för andra smakriktningar, så äger Claestorp

i sin stora porträttsamling ett element, som gifver
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huset sin historiska stämning. Större delen af

dessa 1 20 taflor hör nämhgen till byggnadens
äldsta bestånd. F. n. äro de flesta hängda i

galleriet åt trädgfirdssidan, där de, som i 1600-

och I 700-talets gallerier, helt tapetsera väggarna.

Här är hufvudsamlingen af Lewenhauptska och

Strombergska porträtt och dessutom en rad, del-

vis mycket goda kungaporträtt. Bland målare-

namnen märkas Ehrenstrahl, David von Krafft,

Scheffel, Martin Alijtcns, G. de Marées, G. Lund-

berg, Westin, N. J. Blommér, von Breda. Bland

de porträtterade finnes ett själfporträtt, nämligen

af Amalia Königsmark, gift Lewenhaupt, som
i Ehrenstrahlsk stil konterfejat sig själf 1687.

Konstnärligt intressantast äro en Breda af 1806

framställande grefve Claes Axel Lewenhaupt i

»svenska dräk-

ten», samt en pa-

stell af Ciustaf III

som barn, målad

af (j. Lundberg.

Gossen är kliidd

i harnesk där

blekröda reflexer

leka, i en kallt blå

rock, h\-ars hcr-

melinsuppslag

skifta i gröna

skuggor, samt

hermelinsmantel

också i grönaktig

ton, kastad öfver

axeln. Det fina

barnansiktet har

stora, själfulla, nå-

got drömmande
ögon, munnen är

ovanligt bestäm dt

ofent .skuren. Alan

efter en afskrift från

Gardieska arkivet.

en anteckning i De la

Mcllsalcil (nr O å pinnen

)arn, mtelli-

( i. Tessins

(M'mad fö)r ett

erinrar sig K
karaktäristik af hans discipcl, den unge kron-

prins Gustaf inför detta porträtt. Denna pa-

stell, ännu en Lundberg (Carl XIII som barn)

samt andra porträtt af 1700-talets kungligheter

hafva sedan nämnda århundrade tillhört fideikom-

misset, under det att en samling porträtt af

äldre konungar i ovala snidade ramar från om-

kring I 700 (kopior) äro på sin tid skänkta till

Claestorp af majoren (iyllenkrook på Regna-

holm. Bland furstliga porträtt märkes ock den

vackra prinsessan Wilhelmina Charlotta af Hes-

sen-Cassel, född löos, död 1722, syster till

konung Fredrik 1. I lon är egendomligt nog

"'ul" ni('d upplöst hår, som faller fritt öfvermal

hennes högra axel. Fn romantisk tradition är

fästad vid \letta porträtt, hvilken vi här återgifva

R. R. Grefve Cl. Strömberg var skön i ungdomen, Amant af

Prinsessan frän Hessen, knmuig Fredriks syster som var favorit af

fadn )i I.aniU^rcfvfn (_'arl. Hon sjuknadc vid bordet, följdes till säng

al ladu n, sMRi 11. i| il<al lade Mcdici, fick af dem hiira att barnmorska

behöfdes, forifrad. s ^rufli;4' ii. dvijd. ulls hon var förlöst, drog henne

då i håret ur sängen i^cli kiinu; goll\(.i, så att hon dog. Hon sade

sig vilja gifta sig med Grefve Strömberg, som något förut af henne

avertcrad hade rymt, så att han ej fants, då Landtgrefvens folk kom
för att arrestera honom. Barnet dog kort derefter. Då Strömberg

kom till Sverige tordes han ej presentera sig för konung Fredrik,

stod för sig sjelf i en vrå på Couren, remarquerades af konungen,

som frågade hvem han var, gick till honom och sade leende, så att

två il tre hörde det: Guten tag mein Herr Schwager. Började strax

tala om annat.

Annu finnes på Claestorp en liten guldmedal-

jong, som innehåller en droppe af hennes blod.

Där finnes också ett porträtt af hennes far och

hennes bror Wilhelm. Prinsessan uppgifves i

äldre beskrifnin-

gar vara målad

af holländaren

Philips van Dyck,

t 1752.

Det har redan

förut ett par gån-

ger framhållits,

huru inredning.s-

delar i Claestorp

tillverkats af går-

dens eget mate-

rial; så de äldsta

spislarne af järn,

så ock de nya

af marmor. Äfven

allt tegel .slogs på

stället. Att en af

gärdens eget folk,

den gamle Sund-

ling, var bygg-

mästare, är ock ett uttryck af samma ande; en

för Sveriges 1 700-taI typisk sträfvan att inom

landet bearbeta råämnena och inom landet finna

de yrkesmän och konstnärer, som man förut sökt

utrikes, fick hilr sin tillämpning i liten skala. Dessa

traditioner ha fortlefvat in på 1800-talet och in i

våra dagar och gjort Claestorps gods till en Uten

protektionistisk mön.sterstat, hvars politik tydligen

är till .stor förmån för innevånarne. Det är sär-

skildt på hemslöjdens område som detta synes.

Redan pä 1830-talet instiftade den dåvarande

grefvinnan pä Claestorp, född Beck-Friis, en

syskola för socknens flickor, 1864 fick skolan

en e<'-en stuga. Den förre fideikommisslnnehaf-

varen, grefve Claes Magnus Lewenhaupt, inrät-

tade 'på Claestorp en af landets första slöjd-

skolor, och den nyss omnämnda syskolan är af

den nuvarande grefvinnan på Claestorp på det

iiicii iivllcnläderstapet, partialt af konung Fredrik I

och tennsamlingen.
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varmaste omhuldad. Ett

sextiotal flickor få där

årligen undervisning i

husliga dygder, som re-

sulterar i snygga och

prydliga hem och möj-

lighet till lönande ar-

bete vid väfstolen. I

stugorna är det stän-

digt arbete för herrgår-

dens eget behof. Från

kökshanddukar till mö-

beltyg är allting väfdt

på eget område, dels af

arbetarhustrur, dels pä
själfva herrgården, där

man öfverallt ser väf-

stolar och spinnrockar,

vittnande om husets

grundsatser.

Den patrlarkaliska

regimen som harmoni-

erar med dylika prin-

ciper, passar godt för

en egendom, som så

länge gått i arf mellan

befryndade egare. Se-

dan 1400-talet skall nå-

got köp i egentlig me-

ning icke hafva före-

kommit. Enligt forsk-

ningar af grefve Adam
Lewenhaupt den nu-

varande innehafvarens

svärfader och farbro-

der, är Claestorps äga-

relängd sedan 1434
följande:

Nämnda år 1434 an-

gifves som ägare riks-

rådet Ben o t Gottskalk-

son Ulf, som var gift

med Brita Arendtsdot-

ter Styke. Han efter-

träddes af sonen Arendt
Bengtson Ulf, som blef

riksråd 1470 och var

gift första gången med
Brita Bengtsdotter Natt

och Dag och därefter

med Hebla I^^ylesback.

Två söner ärfde går-

den: Gottskalk Arendt-

son, som lefde ännu

148 1 och hade med

Konung Gustaf III som barn.

Pastell af G. Lundberg.

Grefre Claes Axel Lewenhaupt. Den förste fideikom

Oljemålning af Breda 1806.

38

niissarien.

Elin Nilsdotter Sparre

dottern Kirstin, samt

Johan Arendtson, riks-

råd 1520 och gift med
Agnes Baad. De sist-

nämndes son Erik Jo-

hanson Ulf lefde ännu

1 544, men dog barn-

lös och ärfdes af sin

fränka den ofvannämn-

da Kirstin Ulf, gift med
Nils Nilson Bese; deras

dotter, gift med riksrå-

det Joen Olofson Gyl-

lenhorn ärfde gården

och dog 1585. Äga-
relängden upptager vi-

dare sonen Arendt Jo-

enson Gyllenhorn, gift

med Anna Bååt och död

1580; deras son Josua

Arendtson, gift med
Gertrud Mauritzdotter

Laxman och död 1633,

deras döttrar Christina

och Anna Gyllenhorn.

Anna, som ännu lefde

1 667, var gift med Knut
Claesson Uggla, som
dog redan 1634. Då
deras äktenskap var

barnlöst, ärfdes gården

som då ännu kallades

Lasstorp, af ofvannämn-
da systern Christina Gyl-

lenhorn (f 1644) gift

med friherre Johan Gyl-

lenstierna (| 1658).

Deras dotter Sigrid var

gift första gängen med
friherre Göran Fleming,

som dog 1667, och se-

dan med riksrådet gref-

ve Johan Jakob Hast-

fehr (f 1695). Hennes
son i första giftet, fri-

herre Göran Fleming,

sålde sin del i Claestorp

I 702 till sin syster An-
na Catharina (| 1718);

hon var gift tredje

gången med riksrådet

grefve Nils Strömberg

(f 1723). Deras son var

riksrådet erefve Claes
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i)

Strömberg (f 1782), gift med grefvinnan Ulrika

Catharina Lewenhaupt (f
Dessa gjorde

den 17 juni 1776 Claestorp till fideikommiss till

förmån fcir grcfvinnans brorson och Strömbergs

gudson grcfve Claes Axel Lewenhaupt (y i 808) gift

med friherrinnan Mari-

anne Koskull (f 1823)

och efterträdd af grefve

Claes Casimir Lewen-

haupt (t 1848) gift med
friherrinnan Wilhelmina

Beck-Friis(| i 8 76). Deras

son grefve Claes Magnus
Levvenhau[)t, gift med
Sophie Bergenstrahle (f

1 885), dog 1882 utan att

efterlämna några barn,

hvarför fideikommisset

då öfvergick till hans

brorson den nuvarande

innehafvåren grefveClaes

Axel August Lewen-

haupt, gift med sin kusin

grefvinnan Louise Caro-

lina Charlotta Lewen-

haupt.

Att den nuvarande fi-

deikommissarien är en

af vårt lands främste

jaktvänner, därom vitt- Prinsessan Wilhelmina Charlotta af Hessen-Cassel.
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nar den rationella jaktvård, som bedrifves på
godset med dess rika villebråd af fasan, älg, hare,

and i de talrika sjöarna o. s. v., hvilket äfven

ofta lockar till kungliga jaktbesök. Grefve Claes

Lewenhaupt har jämväl inrättat landets första

jägare- och jaktvårdare-

skola.

Fideikommisset inne-

fattar nu utom hufvud-

gården ett stort antal un-

derlydande gårdar, utgö-

rande tillsammans 20"/^

mantal, bland dessa de

fyra säterierna Fostorp,

Götboda, Strångholmen

och Bodaholm, som till-

hört släkterna Dufva, Fi-

tin^hoff, Rehbinder, Silf-

verstierna, Rosenstråle,

Drake och Fleming. Som
förut nämnts finnes tegel-

bruk och marmorbruk på

Claestorp,jämte andra in-

dustriella verk. Hit hör

ock Krämbols järnbruk,

U med gamla anor, som be-

' drefstill i 88o,mendåned-

lades. Taxeringsvärdet

ZJ af samdiga besittningar

utgör 554,500 kronor.



ERSTAVIK
NACKA SOCKEN, SVARTLÖSA HÄRAD, STOCKHOLMS LÄN

Af CARL FORSSTRAND

Längst in i det vidsträckta och af natursköna

nejder omgifna farvatten, som under be-

nämningen Erstaviken skjuter in i Söder-

törn från Ingarö- och Gränö-fjärdarna, ligger ett

herresäte, som i flere hänseenden intager en

märklig plats bland de talrika herrgårdarna

i Stockholmstrak-

ten. Erstavik, så-

som det benämnes
efter viken, såvida

det ej, hvilket är

antagligare, gifvet

denna sitt namn,

har nämligen i se-

nare tid blifvit sär-

skildt uppmärk-
sammadt därför att

skärgårdens för-

nämsta badort och

villasamhälle, Salt-

sjöbaden, uppstått

på från dess områ-

de afsöndrad mark,

och till denna ultra-

moderna märkvär-

dighet har det att

lägga en gammal och minnesrik historia samt
flere andra förmåner eller egenskaper, som skänka
detsamma ett ovanligare intresse.

Enligt Styffe namnes Erstavik som sätesgård

första gången under konung Carl Knuts-
sons tid, då det först innehades af riksrådet och

Kammarherren

August af Petersens.

riddaren Offo Ulfsson (Björnram) och sedan af

lagmannen i Södermanland, riksrådet Peder Raff-

valdssoii Faro-alf, som skref sig till ».Erstavik»

år 1466. Från den sistnämnde öfvergick godset

till hans dotter Mai-ffarcta, hvilken var gift med
riksrådet Clmts Kylc (1 520— 30-talet), och genom

arf tillföll detsam-

ma sedan dessa

makars son, ami-

ralen och riksrå-

det Hans Kyle (f

1583), hvilken var

gift första gången
med Karin -Ka o or

00
och andra gången
med Axel Oxen-

stiernas faster A)i-

na Gabrielsdotter

Oxenstierna. Ersta-

vik tillföll Hans
Kyles äldste son

med henne, Erik

Hansson Kyle, som
var gift med An-
na Jönsdotter Ro-

sen b/eIke och läm-

nade fädernegården i arf åt äldste sonen, öfver-

sten Gabriel Kyle. Enär denne, som var gift

med Catharina Alaria Bielkenstierna, afled barn-

lös år 1644, afslutades med honom K3desläk-

tens besittning af Erstavik, hvilket därpå först

öfvergick till ätten Bielkenstierna och sedan till

Fru Vera af Petersens,

född Ankarcrona.
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Erstavik frän sjösidan (sydost).

ätten Leijonhufvud, i hvars ägo o^ården stanna-

de omkring ett hälft sekel. Historien härom,

eller om de arfskiften och köp, som förmedlade

förändringarna, har emellertid på grund af de

befintliga källornas bristfällighet varit svär att

utreda eller få full klarhet uti. Det sannolika

förloppet är emellertid följande. Efter Catharina

Maria Kyle, f. Bielkenstierna, tyckes iM-stavik ha

öfvergätt till hennes broder, amiralen friherre

C/ars Bielkenstici-na eller, antagligare, till en af

hans d()ttrar, Elsa Ebba Bielkenstierna, hvilken

var gift med landshöfdingen friherre Axel Gabriel

Leijonlnifviid, i hans första gifte, men afled redan

vid 2 3 års ålder år 1675 och blef begrafven i Ersta-

viksgrafven i Riddarholmskyrkan,på den plats där

nuvarande Bernadotteska grafkoret är beläget. Att

hon innehade Erstavik, framgår däraf, att gården

efter hennes frånfälle öfvergick till hennes son

Knut Leijonhufvud, hvilken född 1674 utmärkte

sig som en af Carl XII:s tappraste följeslagare

Utsikt från öfre våningen åt sjön.
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Erstavik från trädgårdssidan (nordväst).

vid det stora nordiska krij^ets utbrott, men bort-

rycktes af döden redan vid Narva. Han hade

då som officer hunnit generaladjutants grad, men
uppenbarHgen ej haft tid att gifta sig, ty han

afled ogift och mödernegården ärfdes nusannoHkt

af hans fader som afled år 1732. Långt före

dennes frånfilUe hade emellertid rården öfvereått

i andra händer, ty af en i gårdsarkivet förvarad

handling framgår, att ...
,

ö fverce rcmon imästå-

ren, sedermera riks-

rådet grefve O/o/'

Törullyclit år i 7 i 7

genom köp förvärfva-

de densamma af gref-

vinnan Cliarlotla Elc-

oiiora Lcivenliaupt, f.

Dolnia, medan sam-

tidigt grefvinnan Ma-
ria (jiistafva Bonde

af Björnö, född G\l-

/cns/icrna, Tyresö ,-0/ , o , „
.,, .p.. ,/ , " ... '/• ^^'»'" ti-appaii. — 18. /,///(/ trappan. — 19. Xcdrc hallen. — 20.

till 1 orntlyCntS tor- Gästrum. — 2 1, 22. Passage och garderober. — 23. Serveringsriim. — 24.
Matsal. — 25. Salong. — 26. Förmak. — 27. Kabinett. — 28. Rum. —
29. Skri/rum. — 30. Rökrum. — 31. J£kon<

mån afsade sig alla

anspråk på gården.

Olof Törnflycht blef den egentlige samlaren och
grundläggaren af godset som detta varit i senare
tider. Sålunda köpte han är 1728 Neglinge af

fröken Magdalena Posse och Trefvinge af friherre

Jolian Carlsson Sirönifelt, hvilken kort förut köpt
denna gård af kammarherren Johan Eberhard von
Schauh. Riksrådet Olof Törnflycht afled på Er-

stavik den 22 september i 73 7, och gården behölls

af hans arfvingar, bland hvilka märkes riksrådet

Carl Ercdrik Törn/lycJit, till år 1762, då den

genom köp öfvergick till den bland frihetstidens

framstående finansmän bemärkte Stockholms-köp-

mannen och direktören i Ostindiska kompaniet

m. m. Herman Torenlzson Pelersen (f. 1713, d.

1765). Sedan denne den 16 maj 1763 erhållit

k. m:ts tillstånd att

under frälsemanna-

rätt besitta Erstavik,

gjorde han detta år

1765 till fideikom-

miss för sin äldste

son och dennes efter-

kommande samtupp-

rättade samtidigt af

sina fastigheter vid

Munkbrotorget (det

vackra Petersenska

huset) och Lilla Ny-
gatan i Stockholm

ett fideikommiss för

yngre sonen och

hans efterkommande.
Herman Petersen var gift först med JMa^dalcna
Bedoire och därpå med hennes kusin CJiarlotle

Bedoire. I första giftet hade han de två ofvan-
nämnda sönerna, Johan Abraham och Herman,
i det senare döttrarna Anna Charlolla, gift 1:0)

med sedermera fältmarskalken, grefve W. M.
Klingspor och 2:0) med generallöjtnanten, grefve

•iiiiruin.
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A. L. Lewenhaupt, /6>/'<7«;/rt' Maria,

gift med generallöjtnanten, grcfve H.

W. Ilamilton, och Julie, gift med
hofmarskalkcn, friherre H. J. von

Diiben. Samtliga barnen blefvo år

1770 för faderns förtjänster upp-

höjda i adligt stånd med namnet a/

Pefcrsciis.

Enär den förste innehafvaren af

Erstaviks fideikommiss _/y//c/// Abra-

ham a/ Petersens {{. 1742, d. 1795),

hvilken var kanslist i Utrikes-expedi-

tionen och gift med Eva Lovisa Eor-

bcs af Lund, ej efterlämnade någon

son, öfvergick fideikommisset till

}'ngre brodern Herman af Petersens

(född 1743, död 1 8 14). Denne, som
sålunda förenade bägge fideikom-

misstiftelserna, var gift med ylnna

Elisahetli Silfwrsc/iin/d. i )e fr)ljan(le

fideikommissinnchafvarne ha \ arit de

sistnämndes illdste son löjtnanten

Herman af Pelersens (född 1770, död 1840), gift

med Maria Elisabet// (iotlier; deras äldste son

kaptenen Carl J/erman a / Peferscns [iöåå 1801,

död 1843), gift med So/ia Carolina Dalilqvist

:

dessas ende son förste hofjilgmästarcn fler/nan

Stora trappan im i," ä planen).

Förmaket (m 20 A phmen;.

J/aonns af Petersens (född 1842, död 1903), gift

med Catharina Stenbock, och slutligen deras son,

nuvarande fideikommissinnehafvaren, kammar-
herren hos II. M. Drottningen, kaptenen i K.

Flottans reserx-, August Jlerman af Peterse)is

(född I 868), gift med Victoria Ebba Louise ( Vera)

Ankaioona.

I3enna gamla gård, som sålunda under mer än

f\Ta och ett hälft sekel i sin ägarelängd haft att

uppvisa många märkliga och framstående personer,

var antagligen ännu till är 1762 eller till dess

den kom i Herman Petersens ägo ganska oansen-

ligt bebyggd. Man vet visserligen, att den nämnda

ar kvarstående, men då af det nya, ännu befintliga,

i senare delens af i 700-talet herrgårdsstil upp-

förda hufvudbyggnaden ersatta huset var prydt

med torn och omgifvet af ett par flyglar, men

samtli<4a dessa byggnader voro af trä och utan

tvifvel föga storartade, då däremot Direktören

I lerman Petersens skapelse, det samtida Ersta-

vik, med sina trenne våningar, sitt höga brutna

tak, den vackra borggården, och utanför denna

belägna flygelbyggnader, äfven dessa med brutna

tak och försedda med öppna lanterniner, med

allt skäl förtjänar benämningen stådigt. Dess

lilge nära hafsviken, dit en allé leder ned och

i omgifningar af vackra gamla träd och plan-

teringar är särdeles tilltalande, hela dess yttre ger

ett intr}-ck af gammaldags svenskt herrgårds-

skick, och i det inre träffar den besökande myc-

ket, som fängslar såväl skönhetsintresset som

känslan för trefnad. Redan den visserligen något

kallt verkande, men om flydda tiders kraf på
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Utrymme och soliditet vittnande stora förstugan i

bottenvåningen med dess stengolf förmedlar, lik-

som den stora, men tämligen mörka biljard-salen

i nämnda våning, detta intryck. Men i våningen

en trappa upp med dess höga, stora och ljusa,

vackert inredda

och ofta med
gamla präktiga

kakelugnar för-

sedda rum för-

höjes detsamma
väsentligt. Af
rummen och ge-

maken i denna

våning må näm-

nas: den trefliga

hallen med dess

smakfulla anord-

ning och ut-

smyckning, hvar-

ibland märkas åt-

skilliga jakttrofé-

er, porträttmedal-

jonger af presi-

denten, friherre

Arvid Silfvcrschiöld (fader till ofvannämnda fru

Anna Elisabeth af Petersens) af Sergel, och af

den framstående landthushällaren och patrioten,

friherre Rutger Alaclcan (antagligen också af Ser-

gel); den stora

vackra matsalen

i ek och med de-

korering å väg-

garna af en rik

samling porslin,

tillhörande den

mycket värde-

fulla servis som,

tillverkad vid

drottning Marie

Antoinettes egen

fabrik i Trianon,

af henne skänk-

tes till prinsessan

Sofia Albertina

och sedan genom
kammarherren

August af Peter-

sens moder från

grefliga Sten-

bockska släkten kommit till Erstavik; stora sa-

longen i gustaviansk stil med i väggarna infällda

målningar, återgifvande italienska landskapsvyer
o. s. v., gamla stilfulla möbler, familjeporträtt m. m.;

den mindre salongen med sina vackra hvita siden-

25 å planen).

Matsalen (ni 24 .i ])lanen) med Marie AiUoiiieUes poi !>linsscr\ is.

tapeter, familjeporträtt och prydnadsföremäl,bland

hvilka träffas ett par väldiga ostindiska vaser —
minnen från Petersenska ättens stamfaders verk-

samhet för 1700-talets svenska förbindelser med
den fjärran östern, stolar med broderier af prin-

sessan Sofia Al-

bertina o. s. v.

Bland familjepor-

trätten träffas

konterfej af samt-

liga de äldre fidei-

kommiss-innehaf-

varne med fruar,

äfvensom af med
dem befryndade

familjer. Särskildt

anmärkningsvär-

da äro porträtten

af Johan Abra-

ham aj Petersens

och hans fru, född

Forbes af Lund,

samt pastellpor-

trätten af fidei-

kommisstiftaren

direktören i Ostindiska kompaniet //tV7/;i:z;; Peter-

sen, hans fru i 2:a giftet Charlotte Pedoire, sonen

Herman af Petersens samt dennes fru född Silf-

verseJiiöhi, målade af GustaJ Lundberg. Intressant

är äfven porträt-

tet af grefvinnan

JaJuinna Jllaria.

Hamilton, född af
Petersens, hvilken

som statsfru hos

drottning Sofia

Magdalena ge-

nom behag och

kvickhet spelade

en så bemärkt roll

vid Gustaf III:s

hof. I öfre vånin-

gen ligga säng-

kammare, barn-

kamm are, toalett-

rum och ett fler-

tal gästrum samt

en stor sal med
vacker utsikt åt

parken. Hela an-

talet rum i hufvudbyggnaden uppgår till 30.

Till höger om hufvudbyggnaden ligger den
af de gamla flyglarna, som sedan äldre tider

tjänat som kapell. Erstavik med angränsande
trakt bildade förr en egen kapellförsamling, annex
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Direktören rid Ostindiska kompaniet Herman Petersen,

ficlcikoniinissliflarcn.

]'astell af G. Lun(lbcr<;.

till Brännkyrka, och än i dag' hålles här en gång-

i månaden gudstjänst. Bland de ålderdomliga

pr)'dnadsföremålen i kapellet märkas vackra lam-

petter, en serie gamla kopparstick, föreställande

Kristi lidandes historia, samt en egendomlig och

värdefull taklykta m. m., som fordom liksom kop-

parsticken hade plats i den för några år sedan

rifna gamla Nacka kyrka och hit förvärfvats af

kainiuarhcrren af Petersens.

* *

Innan det till Saltsjöbaden i början af 1890-

talet försålda området, omfattande hemmanen
Neglinge, VAgö, Skogsö, Tgelboda o. s. v., med en

sammanlagd areal af i,Hoo tunnland, skildes

från gods(,'t, sträckte sig detta öfver hela den

utmed lu-staviken och Baggensfjärden belägna

östliga delen af Nacka socken. För närvarande

utgör hela godsets areal 7 mantal eller 2,507

h. och taxeringsvärdet 286,100 kr. De förnämsta

gårdarna utom hufvudgården äro Tre/vinge, Fisk-

sä/rn. Tenntorp och Lilla Ilingnioya, samtliga

utarrenderade, samt vidare Slunmäs, Sågtorp,

ös/civik, m. fl. Försäljningssumman för de till

Saltsjöbaden afyttrade hemmanen uppgick till

240,000 kr., och har af densamma bildats ett

penningefideikommiss förenadt med Erstavik,

Johan Abraham af Petersens,

förste innchafvaren af Erslaviks fitleikominiss.

Oljemålning af Jacob Bjiirck.

Med sina för den inre delen af skärgården

typiska naturförhållanden, med rätt kuperad och

af skogs-, hag-, åker- och ängsmark omväxlande

terräng, är Erstavik dock närmast att betrakta

som en skogsegendom; men mellan de vackra,

välvårdade skogsparkerna och de talrika sjö-

arna (ej färre än nio på egorna) öppna sig här

och hvar vidsträckta, välodlade fält, och särskildt

omkring huf\ udgården vittna åkerfälten och val-

larna om, att jordbruket här från gamla tider med
kärlek omvårdats. Under den nuvarande innc-

hafvaren har siirskild omsorg ägnats åt trädgårds-

odlingens höjande. Fisket i Saltsjön är rikligt

och gifvande, jakten är, tack vare framsynt och

insiktsfull jaktvård, god, särskildt på älg, hare

och räf.

På godset finnes en ättehög och en stensätt-

ning från hednatiden, och bland nyare historiska

minnen af allmännare intresse må erinras om,

hur ryssarne år 1719 under sina härjningar i

skäreården äfven hemsökte Erstavik och brände

skog och flere af utgårdarna. YXi minne af

gladare art är förbundet med hertiginnan af

Södermanland, sedermera drottning Hedvig Elisa-

beth Charlotta, ty det var vid Erstavik som den

unga och älskliga furstinnan i början af juli år

1774 första gången beträdde Sveriges jord på

sin färd till bilägret i Stockholm.



HEDENLUNDA
VADSBRO SOCKEN, OPPUNDA HÄRAD, SÖDERMANLANDS LÄN

Af CARL FORSSTRAND

Redan i handlingar från förra delen af 1300-

talet namnes Hedenlunda (Heiidehmda,

Häulunda) bland sätesgårdarna i den

natursköna sörmlandsbygd, som med Vadsbro,

Blacksta och Bettna m. fl. socknar bildar syd-

östra delen af Oppunda härad. Antagligen hade

gärden äfven före

denna tid varit en

af medelpunkterna

för traktens odling.

De många forn-

lämningarna, så-

som grafhögar och

stensättningar, i

dess nära grann-

skap vittna härom,

och själfva gårds-

namnet, som leder

tanken till skalder-

nas »vikingasäten

och åldriga lun-

dar», tyder på, att

det i våra dagar

så ståtliga och rikt

utvecklade herre-

sätet vid Heden-
lundasjön är ett af häradets äldsta. Emellertid

träffas den första uppgiften om någon namn-
gifven ägare först år 1336, nämligen i ett pärme-
bref af den 8 september, som i samband med
ett köp omtalar en »Karolus in Hendelundum»
— sannolikt någon af ortens herremän, om hvil-

Öfi'erstekammarjankaren

Grefve Fredrik von Rosen.

ken det ej emellertid varit möjligt att vinna

några närmare upplysningar. Föga rikligare äro

uppgifterna om näste man, hvars namn anträffas

jämte Hedenlundas, nämligen hevv /a/coå, kyrko-

herde i Forssa, eller densamme vi lärt känna

i Rockelstads historia och som genom det köpe-

aftal, han år 1382

angående denna

gård träffade med
biskop T/iord i

Sfreiig)iäs, äfven

afyttrade Heden-
lunda. Så följer vid

midten af 1400-

talet en uppgift om,

att detta gods då

innehades af en

Ebbe Bengtsson af

den gamla förnäm-

liga 7^^?;7<2-släkten,

som var gift med
Cecilia Månsdottcr

Gera, och sedan

kommer, efter en

lucka på omkring

hundra år, en an-

teckning om, att gården under Gustaf Vasas tid

ägdes af Nils Olofsson Hård af Segerstad, hvilken

år 1529 var en af Måns Bryntesson Lilliehööks

domare och i 544 med bland dem af adeln, som
undertecknade Västerås arfförening. Han var

ogift, och det är möjligt att Hedenlunda ärfdes

Grefvinnan Maria von Rosen

född Adelsivärd.
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Stallet. Slottet från sjösidan. Växthuset.

och behölls af hans syskon; men härom finnes

ingen uppgift, liksom ej heller om följande ägare

förrän på 1580-talet, då gården ägdes af //^'r//V

Car/. Hur denne kom i besittning af den är

ej utredt, men han innehade som bekant många
sörmlandsgårdar, både genom arf och köp, och

det är ingalunda uteslutet att i^hans furstlige

nåde >, mån om sitt eget liksom om rikets bästa

som han var, någon gång äfven använde tvångs-

köp. Ar 1582 förlänade han emellertid Heden-

lunda åt generalkvartermästaren //a//s Stuart,

den förste af den gamla förnämliga skottska

ätten, som inkom till Sverige och där genom

dugande verksamhet vann gods och heder. Re-

dan 1579 hade Stuart af hertigen fått några

skattehemman i Scklcrmanland, som han ofvan-

nämnda år återlämnade mot i '/.j hemman Heden-

lunda, och 1610 fick han ytterligare 10' ..hem-

man I ( )ppunda härad, till evärdelig egendom

under frälserätt för sig och sina efterkommande,

mot skyldighet »att hålla en varaktig och väl

stofferad karl till häst». Hans Stuart, som afled

1 6 1 8, var gift med Keistin Eriksdottcr Soop,

och Hedenlunda ärfdes af hans äldste son med
henne, kammarherren Anders Stuart (född 1589,

död 1679). Efter denne öfvergick Hedenlunda

till hans dotter Brita Maria — ende sonen,

kammarherren Anders Johan Stuart, som också

skref sig till Hedenlunda, hade aflidit tio år före

fadern — , hvilken var gift först med majoren

Johan Lilljccrona och därpå med kaptenen Mag-

nus /of/an Roscnsclianiz (f 1 709). Denne, som

öfverlefde makan och sedan gifte om sig med

Maria Utter, blef efter arfstvister med Stuart-

arne Hedenlundas ägare, men hade ej mycken

glädje af förvärfvet. År 1683 reducerades näm-

ligen gården till kronan, för att dock följande

år genom byte mot några hemman i Husby

II 18 III

Slottet från landsidan.
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socken öfvergå till landshöfdingen Henrik Fal-

kenberg af Trystorp (född 1634, död 1691) och

efter hans död till hans fru i andra giftet Chri-

stina Maria Kruse afKajballa. Efter hennes från-

fälle 1727 kom Hedenlunda till hennes redan

är 1707 aflidna äldsta dotters, Eva Catharina

Falkenberg, man friherre Hugo Johan Hamilton

af Hageby, den bekante karolinen, en af Carl

XII:s tappraste krigare och dugligaste generaler,

som efter långvarig fångenskap i Ryssland år

1722 återkom till fosterlandet och, till sist med
fältmarskalks grad, lefde ända till år 1748. Hans

son hofmarskalken, friherre Carl Fredrik Ha-

milto7i blef dä ägare af Hedenlunda, där hans

fru i andra giftet Helena Magdalena JJfangel

af Adinal i nära sextio är, eller från 1753, dä

hon blef änka, och till sin död 181 2, hade sin

bostad. Efter henne ärfdes Hedenlunda af hen-

nes yngsta dotter Charlotta Fredrika, gift med
hofmarskalken grefve Johan Gustaf Bonde af
Björnö. Hon afled dock redan följande år och

lämnade gärden i arf ät sonen, öfverstekammar-

junkaren grefve Nils Bonde, hvilkens änka, Ul-

rika Christina Coijet, år 1849 försålde densamma
till dåvarande majoren grefve Henning Hamilton,

den sedermera som statsråd och envoyé i Kö-
penhamn så bemärkte, framstående politikern.

Denne behöll visserligen icke Hedenlunda som

eget gods längre än till 1856, då han sålde det

till öfverstekammarjunkaren frih. Seth Adelsivärd,

men han var fortfarande och länge där bosatt

och ägnade gärden sin insiktsfulla omvårdnad.
Efter frih. Adelswärds frånfälle 1868 förvaltades

Hedenlunda jämte hans öfriga gods och gårdar

gemensamt för hans tre döttrar, men tillföll seder-

mera efter verkställdt skifte den äldsta af dessa,

Eva Anna Maria, gift år 1884 med dåvarande

kanslirådet, numera öfverstekammarjunkaren och

ledamoten af riksdagens första kammare grefve

Fredrik Thonms Carl von Rosen.

Mellan raderna i denna något torra gärds-

krönika kan läsas åtskilligt af intresse. Sålunda

må till en början påpekas, hur Hedenlunda har

åtskilliga gemensamma minnen med Rockelstad,

nämligen ej blott de ofvannämnda andliga och

med hvarandra köpsläende herrarne Jakob i

Forssa och biskop Thord, utan äfven af Stuart-

ska släkten och till sist det von Rosenska nam-

net i bägges ägarelängd. Vi finna vidare, hur

gården länge var i friherrliga ätten Hamiltons

ägo, hur den sedan kom till den i sörmlands-

herresätenas historia så ofta och så märkligt

framträdande Bondesläkten, här representerad af

bland andra »gamla grefvinnan», född Coyet, om
hvilkens i mycket originella personlighet gårds-

sägnerna ha åtskilligt att berätta, och slutligen

Trappan åt pai ksiäan.
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Utsikten från slottet öfver Hcdenlundasjön.

hur Hedcnlunda, efter att i grefve Henning Ha-
miltons hand ha utvecklats till en mönstergård
för svenskt jordbruk, under grefvinnan Maria von
Rosens och hennes makes besittningstid gått till

mötes en ny blomstringsperiod, som till gårdens
f<)rkofran och dess såviil innehafvares som tal-

rika underhafvandes lycka och trefnad alltjämt

fortgår.

I ledenlunda är nämligen i våra dagar ett af

icke blott Södermanlands utan äfven hela mel-

lersta Sveriges bäst skötta gods, där med vaken-

het och framsynthet iakttagits och tillvaratagits

jordbrukets mångsidiga intressen och där man
tillika finner ett synnerligen godt förhållande

mellan gårdens ägare och de underlydande. Här-
till kommer i yttre hänseende, beträffande bygg-

nader, park- och trädgårdsanläggningar o. s. v.,

ett skick, som både svarar emot herrrårdenso
rangställning såsom en af landskapets förnämsta
och väl passar ihop med de natursköna om-
gifningarna och det ovanligt vackra läget vid

Hcdenlundasjön.

Om Hedenlundas bebyggande i äldre tider

veta vi så godt som intet. Hufvudbyggnaden,
belägen något längre frän sjön än den nuvarande,

uppgifves af Eneroth (»Herrgårdar uti Söder-

manland») ha varit af trä, och dll densamma
slöt sig åt .sjösidan fyra smärre, med spetsiga tak

försedda flyglar, af hvilka tvä ännu kvarstå. På
1780-talet lät dåvarande ägarinnan, friherrinnan

Hamilton, född WVangel, efter ritningar af öfverste-

löjtnant Hoppe, eller samme man som gifvit pla-
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nerna till det vackra Tistad, uppföra den nu

befintliga, ståtliga hufvudbyggnaden, hvars hela

skick också erinrar om Tistads. Slottets tak,

med sin höga,

brutna resning,

har emellertid

skänkt Heden-

lunda en helt an-

nan karaktär än

det gamla Rosen-

haneska-Wacht-

meisterska slottet

vid Långhalsen.

Atlandssidan,där

en vacker park

med åldriga lin-

dar och ståtliga,

pyramidformiga

granar bildar den

närmaste omgif-

ningen, prydes

hufvudfasaden af

en monumental

trappuppgång; åt

sjösidan ligger

en terrass med

ek omgifven spisel skänker hemtrefnad åt hallens

inre afdelning. Härifrån kommer man till gröna

salongen, ett ljust och vackert gemak med
inredning i hvitt

och guld, dörröf-

verstycken före-

ställande amori-

ner, en gammal
vacker kakelugn

(Marieberg), si-

denklädda möb-
ler i gustaviansk

stil och en mängd
dyrbara och in-

tressanta pryd-

nadsföremål. Här
står sålunda, vid

väggen mellan

fönstren, ett präk-

tigt kabinettsskåp

med inläggnin-

gar, enligt upp-

gift härstamman-

de från Stege-

borg och bärande

ett flertal dyrbara

blomsteranläggningar, på sidorna begränsad af de kristaller m. m., och andra pretiosa. Väggarna

nämnda flyglarna och åt sjön af en med vackra äro behängda med porträtt, bland hvilka träffas

porslinsvaser i blått och hvitt smyckad balustrad, ett af GlistafIV Adolf, gåfva af honom till Reu-

Hallen.

terrassen

en gång
Från

leder

ned till Hedenlun-

dasjöns strand.

Slottet innehåller

i trenne våningar

3 1 rum. I bot-

tenvåningen, hy-

sande det vidlyf-

tiga köksdeparte-

mentet med skaf-

ferier, källare, fle-

re rum för be-

tjäningen o. s. v.,

äro de gamla käl-

larhvalfven märk-

liga för de i dem
anbrakta eldstä-

derna. I första vå-

ningen kommer
man från hufvud-

ingången först in

i en rymlig och vacker hall, bland hvars dekorativa
detaljer på de målade väggarna ingå vapensköl-
darna för Hedenlundas samtliga ägare från äldsta

tid till våra dagar. Hn särdeles vacker, af snidad

Gröna salongen.

terholm samt må-

lad t af Jonas
Forsslund och ett

af herticr Fredrik

Adolf. En intres-

sant duk är äfven

porträttet af gref-

vinnan Bonde,

född Haniihon,

som barn. Äf-

ven fängslas upp-

märksamheten af

ett konterfej af

JllagnUSSten bock,

från hvilken von

Rosenska släkten

härstam mar,samt

af några sällsynta

franska koppar-

stick från rococo-

tidehvarfvetm.m.

Till höger om
denna salong ligger röda salongen, med antika,

förgyllda möbler i Louis XVI:s stil och flere

von Rosenska familjeporträtt. Sålunda se vi här

ett intressant konterfej af den första grefve von
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Rosen i Sverige, karolinen, Carl XII:s ryktbare
följesla<,nire på den äfventyrliga ridten från Turkiet
till Stralsund, sedermera riksrådet och general-

guvernören Gti-

sta/ Fredrik von

7?ö.w/(föddi688,

död I 769), ung-

domsporträtt i

karolinsk dräkt

och möjligen må-

lad t af Krafft.

Vidare träffas

porträtten af den

sistnämndes ma-

ka i andra giftet,

Ebba Jlfaroareta

Jiancr, af Sclicf-

fcl; af riksrådet,

grefve Fredrik

Ulricli von Rosen

(född I 73 I, död

I 793), och hans

maka, född S/en-

bock, l)ägge af

(iiistajL It )idbercr,

äfvensom afderas

dotter, grefvinnan

Matsalen.

Ebb'1(1

och af landsh()fdingcn,

U/rika Beala Kun///,

;refve Gustaf Fred)-ik

von Rosen (född

1758, död I 8 I 5),

af IVerfni/iller,

och hans fru, född

WalirendorfJ, af

Forssinnd. ( )f-

ver dörrarna sitta

porträtt af I le-

denlundas nuva-

rande herrskap,

målade af her-

s/in Cardon. 1 )et

stora, präktiga

porträtt, som pry-

der spiseln och

visar oss bilden

af en bister och

stolt, något sar-

kastiskt leende

krigare i allongc-

peruk och pr)'dd

med St. l^sprit'-

ordens blåa band,

föreställer en af den von Rosenska ättens märk-

ligaste medlemmar utomlands i gångna tider,

nämligen Conrad de Rosen, markgrefve af BoU-

veiler, marskalk af Frankrike m. m. Den in-

Röda sdloiwcii.

tressanta duken är målad af Hyaeinthe Rigand
och förvärfvades för några år sedan från Frank-
rike af grefve Fredrik von Rosen. Innanför

denna salong är

ett litet kabinett,

hvarest intresset

fängslas af åtskil-

liga teckningar

af Maria Röhl,

Egron Eiaidgren,

Georg von Rosen
m. fl., återgifvan-

de dels porträtt af

medlemmar af ät-

terna Adelswärd
och von Rosen,

dels af slott och

herresäten, vid

hvilka familje-

minnen eller in-

tressen äro knut-

na, såsom de von

Rosenska stam-

slotten (jross-

Roop, Riesen-

burg o. s. v.

l^Vån gröna salongen kommer man, till vänster,

till matsalen, i hvars boaserade väggar äro in-

fällda porträtt af

samtligaSveriges

konungar och

drottningar allt-

ifrån Gustaf Vasa

till och med Gu-

staf 111. Flere af

dessa bilder äga

äfven stort konst-

närligt värde, så-

som t. ex. Ehren-

stralils ståtliga

porträtt af Carl

X Gustaf och ryt-

tarporträtt af Carl

XI samt ej minst

porträttet af Carl

X:s ffemål Hed-

vig Eleonora, sig-

neradt D. Klöker

1664. Två präk-

tiga kakelugnar,

i blått och hvitt

från Rörstrand och efter ritningar af professor /.

Clason, hvilken öfvervakat och ledt den restau-

rering, Hedenlunda undergått i sina nuvarande

ägares tid, samt det prydliga taket i gips af Sven
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Riksrådet och generalguvernören

Grefve Gustaf Fredrik von Rosen

Stora och ljusa

Scholander förhöja intrycken af

den vackra och rymliga salen.

Till höger om hallen ligga de

två biljard- och biblioteksrum-

men, med gamla, vackra Marie-

bergskakelugnar, prydlig inred-

ning i mahogny och för fönstren

gardiner af gamla, särdeles färg-

rika och vackra orientaliska väf-

nader. Af öfriga rum i denna

våning må nämnas grefve von

Rosens arbets- och skrifrum, där

öfver en dörr ses det v. Ro-

senska valspråket »Precibus et

labore.»

Ofversta våningen, dit en

trappa för från hallens yttre

afdelning, innehåller sängkam-

mare, toalettrum och ett flertal

gästrum, de flesta försedda med gamla vack

ra kakelugnar

och trefliga

gammaldags
möbler i hvitt

samt här och

hvar prydda

med porträtt.

Till vänster

om slottet och

omgifven af

trädgårdsan-

läggningar lig-

ger en af

grefve Hen-

ning Hamllton

efter franskt

mönster upp-

förd, prydlig

orangeribygg-

nad, innehål-

lande vinkaster

o. s. v., och i

närheten träffas flera andra drifhus, likasom de
stora frilandsplanteringarna och fruktträdgården

vittnesbörd om det höga anseende, trädgårds-

skötseln och särskildt fruktod-

lingen vid Hedenlunda under den
senare tiden tack vare grefvin-

nan Maria von Rosens omvård-

nad och lifliga intresse vunnit.

Något längre bort åt samma
håll är det stora komplexet eko-

nomibyggnader beläget, bestå-

ende af prydliga och rymliga stall

och den mönstergilla ladugården,

som med sina höskuUar och för-

rådsrum för säd och kraftfoder

m. m. och sitt lika sinnrika som
praktiska ordnande af de skil-

da afdelningarnas samband och

samarbete vunnit fackkunniges

erkännande och beundran och

skänkt Hedenlundas ladugård

rangställningen af ett mönster inom facket.

På godset, som i Wadsbro, Blacksta och Flens

socknar om-
tillsam-

2,523

hvaraf

Landshöfdingen

Grefve G. Fr. von Rosen.

Oljemålning af Weitnuiller.

fattar

mans
hektar,

omkring 950
hektar åker,

med Heden-
lunda och

Wreta under

eget bruk och

ett flertal ar-

rendegårdar,

finnas såg och

tegelbruk samt

torfmosse med
torfströbered-

ning. Fisket

i Hedenlunda-

sjön och flera

af de öfriga

talrika sjöarna

är rikligt gif-

vande och torde ytterligare kunna förkofras.

Hedenlundas sammanlagda taxeringsvärde upp-

gick år 1908 till 586,400 kronor.

Grefvinnan von Rosen,

född Wahrendorff.

Oljemålning af Jonas Forsslund.
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BOGSTA SOCKEN, RÖNÖ HÄRAD, SÖDERMANLANDS LÄN

Af CARL FORSSTRAND

Den del af Södermanland, som bildar Rönö
härad, har af g-ammait med sin rikedom på
sjöar och vattendra<^ och sin kuperade ter-

räng- åtnjutit anseende som en af landskapets natur-

skönaste trakter. Särskildt äro nejderna invid sjön

Runviken,i Spelviks, Bogsta och Kuntuna socknar,

med deras af höjder och löfskogsklädda dilldcr.

och Kappstasjön, det välbyggda Lindö, i Svärta
socken vid de slingrande vattendragen ner till

Sjösafjärden finna vi de historiskt intressanta

gårdarna Sjösa och Svärta, och vid Runviken
triiffas det vackra ( )kna, det för sitt sällsynt

vackra läge och sina leende omgifningar be-

römda Löfsund samt, vid sjcuis södra strand

Fasaden al sjön Uunvikcn.

omväxlande med odlade marker, utmärkta natur

i besittning af stor fägring, och det må följakt-

ligen ej förvåna, både att bygden är gammal
och att den inom sig hyser ett flertal vackra

herregårdar. IJär ligger alltså, mellan Eknaren

Näsby, som då man färdas landsvägen från

Stockholm åt Nyköpingstrakten först af alla herre-

sätena i nejden ådrager sig uppmärksamheten och

äfven af många skill är berättigadt att i främ-

sta rummet komma i åtnjutande af densamma.
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Ehuru ej tillhörande häradets större egen-

domar utan fastmer att räkna bland de mindre

säterierna, har nämligen Näsby dock att bjuda

på åtskilligt af stort och ovanligare intresse.

Medan gården genom sitt läge och sina vackra

omgifningar —
bland hvilka sär-

skildt må fram-

hållas den vid-

sträckta, af tal-

rika vägar och

stigar genomkor-

sade skogsmar-

ken till höger om
hufvudbyggna-

den, som belägen

utmed Runvikens
strand omdanats

till en särdeles

vacker park med
åldriga barrträd

och talrika löf-

trädsdungar —
tilltalar hvarje för

naturens skön-

het öppet sinne,

fängslar densamma äfven intresset genom sin

historia, sitt präktiga och väl hållna såväl yttre

som inre skick, sina rika samlingar af konstföre-

mål m. m., och härtill kommer, att nuvarande

egaren kapten Arvid Kliuospor och hans maka
Elisabeth von Rosen förstått skänka lifvet och

tillvaron på Näsby det gamla svenska herrgårds-

lifvets traditionella gästfrihet och hemtrefnad.

Kapten Arvid Klingspor.

Näsby, som f. n. med de i denna del af land-

skapet ännu rådande låga taxeringsvärdena är

taxeradt till i 10,000 kr., utgör jämte Plamragår-

darna och Krystorp 3 mantal och omfattar 440
hektar, af hvifka 185 äro odlad jord, hvartill kom-

mer utgården

Ryssinge ^4 man-
tal (tax.-v. 2 7,700

kr.) i Ludgo soc-

ken med 345 hek-

tar (4 9 åker). Går-

den är gammal
och af frälsenatur

och torde under

1 500-talet, kan-

ske redan förut,

hafva bebyggts

till sätesgård. I

dess egarelängd

träffas många
märkliga och

framstående per-

soner, såsom ef-

terföljande kort-

fattade redogö-

relse skall utvisa.

Den förste med säkerhet kände egaren af

Näsby var enligt den äldsta i Kammararkiv^et

förvarade jordebok, som finnes i behåll, herr

Johan Åkesson N^att och Dag, hvilken äfven skref

sig till sin ätts gamla stamgods Göksholm vid

Hjälmaren. Om hans personlighet och verk-

samhet äro uppgifterna mycket knapphändiga,

men säkerligen var han en ansedd och betydande

Friherrinnan Elisabeth Klingspor,

född von Rosen.

Hufvudfasaden åt landsidan.
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man, ty han finnes upptagen bland dem af adeln,
som år 1560 förseglade Gustaf Vasas testamente,
och vid konungens begrafning förde han Ölands-
fanan, lian ui)pgifves ha dött före år 1570,
och i sitt gifte med Margareta Axelsdotter Bielke
(systerdotter till

drottning Marga-

retaLejonhufvud

och faster till

drottning Crunil-

la) hade han två

söner samt dot-

tern Ingeborg,

hvilken erhöll

Näsby på sin

arfslott och blef

gift med den

tappre Göran

IVilsso II Posse,

som i slaget vid

vStångebro anför-

de konung Sigis-

mvmds högra fly-

gel, men seder-

mera begaf sig

ur riket till Polen och under landsflykten upp-

gifves ha författat den ryktl)ara skriften »Hertig

Carls slagtarebänk». Fru Ingeborg hade då för

flera år sedan gått ur tiden och Näsby ärfts af

hennes enda dotter, .'liiiia, hvilken år 1625 gifte

sig med sin syssling, öfversten Erik Soop, Gustaf

II Adolfs ryktbare räddare i slaget vid Wiesen-

burg 1629. Då dessa makars äktenskap blef

barnlöst, öfvergick Näsby efter fru Annas från-

fälle genom arf till hennes kusin, fältmarskalken

LeiDiart To)s/eiissoii , som dock behöll godset

endast till år i6.| i, då han genom byte afhilnde

sig detsamiua till fröken Elisabcili Tuiig'l, dott(,'r

af den bekante diplomaten, svenske residenten vid

Kur-Sachsiska hofvet i Dresden Lars A^ihson Tun-

(lel och brorsdotter till den än mer bekante och

därtill illa kände hofkanslern Nils Twigel. Däri-

genom att hon, denne sin farbroder och förmyn-

dare ovetande, äktade hofmästaren hos riksrådet

Krister Horn, Jfai-kiis A^ilsson, förklarades hon

ha till kronan förverkat sina gods, hvilka för-

länades till farbrodern, och sålunda blef denne

egare af Näsby. Detta stannade sedan i Tun-

gelska släktens ego till 168;,, då gården med
underlydande hemman reducerades till kronan;

men redan tre år därefter lämnades densamma
som liftidsf()rläning åt Nils Tungels döttrar

Maria, ogift, och Kristina, gift med ryttmästa-

ren Erik Planting-Gyllcnbåga. Efter att seder-

mera, efter Kristina Tungels död år i 7 1 5, ha

Matsalen.

återgått till kronan och därpå såsom vederlag
öfverlåtits åt friherre Per Ribbing af Zernava,
den framstående landtmarskalken vid 1719 års

riksdag, öfvergick Näsby redan år 1716 ge-
nom köp till brukspatron Gerhard von Berehner,

en af Söderman-
lands på den tiden

störste godsega-

re. Efter honom
blef ryttmästaren

Nils PIan ting-

Gyllenbåga, son

af förutnämnde

Erik,innehafvare

af godset, som
sedermera egdes

först af hans

yngre son B^re-

drik och därpå

af dottern Eva
Katarina, hvil-

ken afled ogift

år 1800. Efter

henne följer när-

mast i egare-

längden Fredrika Sofia Ridderhierta, hvilkens mo-
der hette Planting-Gyllenbåga och som blef gift

med hofjägmästaren Kristian Eredrik Gripen-

schiltz och afled år 181 7. Redan år 1804 hade
han försålt gården till kommerserådet Carl Wil-

helm Stråle aj Ekna och denne efterträddes af

Eredrika Charlotta Marks von Wiirtenibtcrg, som
köpte gården år 1 8 1 o och fyra år senare gifte

sie med kontrollören La>s ]\Iånsson Sturzenbecker

:

Vestibiilen i första våningen.

55



SVENSKA SLOTT OCH HERRESÄTEN

men ej heller hos dem blef Näsby någon lång- stående män och för en gren erhållit svensk grefve-

varigare besittning utan försåldes år 1845 till och friherrevärdighet. Näsbys nuvarande egare,

majoren Karl Uifs/^anr af Broxvik. Denne och

hans maka, friherrinnan Sofia CJiarlotta Klingsfor,

åter afyttrade godset år 1858 till kammarherren,

frih. Karl Fre-

drik Emil von

Rosen, och ge-

nom gifte med
dennes dotter

Elisalhi/i i hans

äktenskap med
Gitstafl'a J\Iaria

Theresia Pauli

kom slutligen

Näsby år 1888

i dåvarande löjt-

nanten vid K.

Svea lifgardet,

numera kapte-

nen Arvid Kling-

sfors ego.

Ätten Kling-

spor tillhör de

många släkter

med tyskt ur-

sprung, som un-

Blå salongen.

hvilken innehar preussisk friherrlig värdighet, är

ättling i 7:de led af general Staffan Klingspor.

Under kapten Klingspors och hans makas be-

sittningstid har

det vackra herre-

sätet undergått

många förän-

dringar och för-

sköningar. Så-

lunda har huf-

vudbyggnaden,

hvilkens härliga

läge vid sjön

Runviken vittnar

om, attäfven går-

dens grundläg-

gare och första

egare ej voro

främmande för

hänsyn till skön-

hetskrafven, blif-

vit efter ritningar

af en bland våra

mest framstå-

ende arkitekter.

der 1500— 1600-talen från Livland öfverflyttade nämligen Agi Lindegren, tillbyggd och restaure-

till Sverige. Kaptenen Johan von Klingspor, som
blef hertig Johans af Östergötland öfverjäg-

mästare, hade sönerna majoren Johan Gustaf och
generalmajoren Staffan Klingspor, hvilka år 1633
naturaliserades som svenska adelsmän. Från den
sistnämnde härstammar den sedermera i Sverige

blomstrande släkten, hvilken under tidernas

lopp skänkt vårt land många märkhga och fram-

Biblioteket.

rad och gör nu med sitt höga midtparti, sin

aristokratiska utsmyckning och de omgifvande,

i fransk stil hållna terrass- och trädgårdsanlägg-

ningarna ett lika präktigt som tilltalande intryck.

Med detta lika ståtliga som vackra yttre öfver-

ensstämma slottets inre utstyrsel och inredning,

hvilka erbjuda en blandning af rikedom och

hemtrefnad och ha mycket att uppvisa af histo-

riskt och konstnärligt intresse. Jämte på
gården förut befintliga äldre samlingar

och konstföremål hysa sålunda Näsbys
salar och gemak en större porträttsam-

ling, ett synnerligen rikt bibliotek samt

åtskilliga dyrbara möbler, pretiosa o. s. v.,

ärfda eller samlade under kapten Kling-

spors och hans makas tid. Själfva rum-

mens smakfulla och vackra montering,

med tak efter mönster från Skokloster,

panelade (stora matsalen i bottenvåningen)

eller sidenklädda väggar, såsom i den

s. k. blå salongen, o. s. v. skänker en

passande och tilltalande ram till detta

dyrbara och omsorgsfullt ordnade bohag.

Hufvudbyggnaden, hvari anordnats elek-

trisk belysning och vattenledning, räknar

utom förstuga och korridorer 35 rum.

Porträttsamlingen omfattar 96 num-
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mer, af hvilka 62 i olja, 14 i pastell, 4 i

akvarell, 9 miniatyrer och 7 pennteckningar
(af Maria Röhl och Arvid Drake). Med un-
dantag af porträtten öfver kungliga personer
och några okända omfattar samlingen porträtt af

familjen Klingspor samt af på fädernet eller mö-
dernet eller genom giften be-

fryndade familjer. Större de-

len af de Klingsporska, äfven-

som porträtten af släkterna

Posse, Stenbock, De la Gardie,

I''alkenl3erg, Brahe, Stael von
Ilolstein m. fl., hvilka senare

nedärfts från kapten Kling-

spors farmors fädernesläkt, gref-

liga ätten Posse, hafva i arf

öfvergått frän ägarens fader,

framlidne riksheraldikern Karl
Arvid Kli7iosf)or, hvilken till-

brakte det sista decenniet af

sin länga och gagnerika lefnad

i sonens hem. Riksheraldikern

var jämte sin maka //ct/7'10

Lillieslrålc boende i en af slot-

tets sidovåningar, och här hade

han sitt rika bibliotek och sina

omfattande arkivalier, som efter

hans frånfälle införlifvats med
Näsbys öfriga samlingar.

Bland porträtten träffas som nämnts i främsta

rummet ett fvrtiotal målningar, förest;illande med-

lemmar af skikten Klingspor, allitfrån ättens för-

sta bosättning i Sverige och till våra dagar.

Bland de många intressanta dukarna må sär-

skildt nämnas ett knästycke af okänd mästare

af den tappre och framstående krigaren, gene-

ralmajor Staffan /\ Ii11 osfor

(f. 161 I
, f 1676), i^orträtt,

helfigur i naturlig storlek,

af riksheraldikern Kling-

spor, af A. Fallgren, och

bröstbild af densamme af

G. Cederström, ett utmilrkt

miniat}Tporträtt af (ifvcr-

stel()jtnantcn, frih. O. K.

K/iiiosf^or, af Bossi, nuva-

rande ägarens och hans

frus porträtt, målade af P.

Graf, m. fl. Friherrinnan

Klingspors fädernesläkt är

representerad af utmärkta

porträtt i pastell, af F. af

l{kstr()m, af hennes föräl-

drar. Af medlemmar af

grefliga ätten Posse finnas

Johan Klingspor,

Klin<;sp()rska ättens stamfader i Sverige,

1578-1624.

Sängkammaren.
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9 porträtt, och vidare ådraga sig särskildt upp-
märksamheten porträtten af öfriga med Kling-
sporska och von Rosenska ätterna närmare eller

fjärmare befryndade familjer. Till dessa sluta

sig åtskilliga porträtt af märkliga kungliga och
andra historiska personer, såsom /sTan// Måns-

dottcr, Gustaf II Adolf, Hedvig
Eleonora, Karl XII, Fredrik af
Hessen, Adolf Fredrik och Lo-

visa Ulrika (förträffliga por-

trätt af Pasch), Sten Sture d. y.

och Kristina Gyllenstierna, Erik
Brahe och hans gemål Elisa-

beth aj Braunse/riveig Liine-

hurg, Lennart Torstensson, Jo-

han (iab)-iel Stenbock, Erik Soop,

riksrådet Harald Stake m. fl.

Jämte redan nämnda mästare

äro följande mer framstående

och kända konstnärer repre-

senterade i galleriet: Arenius,

Arsenius, Breda, Ehrenstrahl,

Ekeroth, Hagelberg, Hallman,

Hörling, Perseus, Scheffel,

Starbus, Stålbom m. fl. Jämte
porträttsamlingen finnes en taf-

velsamling med omkring 35
nummer i olja, hvaribland flere

värdefulla dukar af gamla itali-

enska och holländska mästare. Äfven märkes

en kopparsticksamling, omfattande omkring 50

nummer.
Biblioteket omfattar f. n. omkring 1 5,000 band

förutom en mängd småtryck i kartonger och

är sålunda ett af de största i enskild ägo i riket.

Det är svnnerlio^en rikt inom facken historia,

biografi, genealogi, heral-

dik, topografi och vitterhet

och innehåller ett flertal

större och dyrbara verk äf-

vensom åtskilliga rariteter.

Till boksamlingen sluter sig,

som förut antydts, rikshe-

raldikerns rika samlingar

af handskrifter, bref, hand-

lingar och anteckningar

m. m. af hufvudsakligen

genealogiskt och person-

historiskt innehåll. Ord-

nade i tvenne skåp och om-

fattande flere tusen blad,

innehålla dessa samlingar

en mängd upplysningar

och uppgifter till den sven-

ska adelns historia och ge-
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nealogi, men äfven ett betydande mate-

rial för kännedomen om Östersjöpro-

vinsernas ridderskap samt vidare om-

kring 70,000 urklipp ur tidningar m. m.,

innehållande biografiska uppgifter om
svenska ofrälse släkter och personer.

Biblioteket och arkivet ä Näsby fullstän-

dig alltså hvarandra och hafva inom

de fackvetenskaper, de representera, få

motsvarigheter i vårt land. Också ha

de rika samlingarna varit af gagn för

den personhistoriska och genealogiska

forskningen, och därom bära icke blott

gamle riksheraldikerns talrika arbeten utan

äfven andra forskares studier och skrif-

ter vittnesbörd.

Bland pretiosa

och konstföremål

märkas en sär-

deles dyrbar och

vacker kristallpo-

kal, som hemförts

bland det svenska

krigsbytet från be-

lägringen af Prag

år 1648, samt en

dryckeskanna af

koppar, hvilken

kallas Lagnökan-

nan efter Lagnö
herregård vid Mä-

Drottning Lovisa Ulrika, låren, där den allt

oljemålning "af Lorentz, Pasch. sedan 1300-talet

[pi>a5TA30'.urlÄl

gått i arf hos kapten Klingspors förfäder på
mödernet, m. m.

Emellertid må man ej föreställa sig, att de

historiska, genealogiska och heraldiska intressen,

om hvilka ofvannämnda samlingar lämna vitt-

nesbörd, på Näsby spela den förhärskande eller

den mest framträdande rollen. De utgöra egent-

ligen endast bakgrunden åt de former, under

hvilka umgängeslifvet och den dagliga tillvaron

där med beaktande af vår tids kraf och anspråk

gestaltat sig. Att med aktning för och kärlek

till det förflutna och till fädrens gärning och

minnen med vakenhet verka i det närvarande och

för nya generationers väl och utveckling, kan

sägas vara den bestämmande regeln å Näsby,

och därmed har ju där på ett lyckligt sätt lösts

den ännu bestående uppgiften för svenskt herre-

gårdslif.

Parterren.
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OKNA
FLÖDA SOCKEN, OPPUNDA HÄRAD, SÖDERMANLANDS LÄN

Af CARL FORSSTRAND

Bland de talrika sörnilands^årdar, som bära

namnet ( )kna, inta<;cr såviil i afseende pä
storlek som ståtlijj^t bebyj^gande och herr-

gårdsmässig gestaltning i ()frigt främsta platsen

af det gamla säteriet ( )kna i J^loda socken.

Frams}'nt och mångsidig verksamhet för jordbru-

kets och dess binäringars utveckling och h{)jande

har imder senare tid hiifdat denna dess rang-

ställning, hvilken äfven grundats med ålderns

rätt, ty Okna i Flöda är som redan antydts en

gammal sätesgård, med anor ända från midten

af 1300-talet. Dess äldsta historia sammanfaller

nämligen med en af de gamla och förnämliga

medeltidssläktcr, som förde en lilja i vajjnet och

som längre fram i tiden, efter riddarhusets in-

rättande, vann introduktion i råds- eller herre-

klassen under namnet Lilljc al Ökiia. Som ättens

förste, med säkerhet kilnde stamfader nämnes

(1360) Kimt ödliinosson eller Öiidcrsson till (Jkna,

som \ ar gift med Maroairfd D/akn, borgmästare-

dotter från Stockholm. Han efterträddes i besitt-

ningen af gården af sin son Ö)uli- Kin/tsson och

denne af sin son Lars Öndersson och sonson

Anders Larsson (1478). Den sistnämnde var

gift med Ag)ieta Jönsdoticr, af gamla SvinJmfvud-

släkten på Ornäs i Dalarne, och lämnade Ökna
i arf åt sin yngste son, riksrådet och lagmannen
Knnt ^{ndersson, en af Gustaf \'asas förtroende-

män och särskildt använd i flere maktpåliggande

beskickningar. I sitt äktenskap med Märta Gö-

ransdotlcr S//crnsköId \\?ide han sonen Knut Knuts-

son, hvilken tyckes ha varit den förste som an-

vände släktnamnet Lillje. Äfven han var en fram-

stående man, riksråd, riddare och lagman, som
fcirst troget tjänade konung Erik och sedan var

ståthållare öfver hertig Carls furstendöme. Efter

hans död öfvergick Ökna till sonen Knut, om
hvilken man vet föga mer än att han år 1625

å ättens vägnar tog introduktion på riddarhuset

men afled ogift och var den siste på svärds-

Slottct med den gamla trädgårdsmuren-
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sidan af släkten. Ökna öfvergick därför efter ägare, för att dock ett par decennier senare (i 774)

honom till hans halfsyster Märta, som var gift försälja den. Enligt sägen skall han nämligen ha

med Henrik Persson Månesköld afNorge. Dessa ruinerat sig på uppförandet af den ståtliga huf-

makar efterlämnade ej någon son, utan ärfdes vudbyggnad af sten, som ersatte Oknas sannolikt

Ökna af enda dottern Elisabeth, först gift med af trä uppförda manbyggnad från Lillje-tiden,

öfversten Måns Eriksson Ulfsparre af Bro.wik och köparen var kammarherren Carl Gustaf

och därpå med dennes frände majoren, friherre Wattrang (f. 1724, d. 1796), förut innehafvare

Erik Ulfsparre af Broxvik. Härefter inträder af Sandemars fideikommiss m. fl. gods samt gift

först med Cathari-

na Bonde afBjörnö
och sedan med
Christina Beata von

Unvern-Stern bero;

Ökna ärfdes af hans

yngre son i första

giftet, kaptenen vid

Lätta dragonerna

Johan Gustaf VVatt-

i'a)io, men då denne

år 1827 afled ogift,

öfvergick egendo-

men till hans kusin,

öfverstekammarjun-

karen, grefve Nils

Bonde af Björnö.

Denne åter lämna-

de densamma i arf

åt sin äldste son

med Ulrika Chri-

generalen, grefve Jakob Spens. Denne, som var stina Coijet, hofmarskalken, grefve Gnstaf Ulf
gift med Beata Bonde, lämnade Ökna i arf åt Bonde af Björnö, som, gift med Cla)-a Christina

sin yngre son, öfverhofjägmästaren grefve Carl Eleonora Rålanib, år 1855 afled, men tretton år

någon osäkerhet be-

träffande ägareläng-

den, men det synes

som om fru Elisa-

beths senare make
efter hennes från-

fälle blifvit Öknas
innehafvare och att

rarden efter honom
öfvergått till två af

hans söner, Måns
och Hans Henrik

Ulfsparre, hvilka e-

mellertid på 1690-

talet och sedan den

sålunda under mer
än trehundra år gått

i arf inom Lillje-

släkten och dennes

descendenter försål-

de densamma till

Slottet från söder.

Gtistaf Spens (f. 1682, d. 1751), hvilken gaf går-

den i morgongåfva åt sin fru i andra giftet,

Beata Jaeqicette Ribbing. Hon afstod den emel-

lertid åt sina styfsöner, bland hvilka landshöf-

dingen, grefve Fredrik Gustaf Spens (f. 1725,

d. 1795) år 1755 genom lösen ensam blef dess

förut, eller år 1842, hade försålt Okna till lands-

höfdingen, inh.. Joha7i Carl Akerhielm af Mar-
oretheliind.

Med dennes besittningstagande af Ökna inled-

des en ny och utvecklingsrik period i herresä-

tets historia. Af de föregående ägarne hade

Gårdsplanen med Jlygcln och en del af muren.
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flere ej alls eller blott undantagsvis där varit
bosatta, och godset hade, om ej vanskötts, dock
ej åtnjutit den omvårdnad och det intresse, som
tvifvels utan skulle kommit detsamma till godo,
om innehafvarne där haft en stadigare tillvaro

och ej lämnat dess förvaltning i främmande hän-
der. Friherre Akerhielm vidtog omfattande åt-

gärder för jordbrukets höjande och förkofran,
han ombyggde och förändrade hufvudbyggna-
den och försköna-

de genom park-

och trädgårdsan-

läggningar o. s. v.

dess omgifningar

till öfverensstäm-

melse med såväl

gårdens vackra be-

lägenhet som dess

rangställning som
den rika och bördi-

ga Flodabygdens

förnämsta herre-

säte. Det verk, han

sålunda under sin

nära fyrtioäriga

besittningstid ut-

förde, har pietets-

fullt upprätthållits

och fortsatts af

hans efterkommande. Friherre Akerhielm, som
var född 1807 och afled 1 879, var trenne gån-

ger gift, nämligen med 1:0) Julia Emerentia von

Diiben, dotter af ministern, grefve Ciustaf von

Diiben och hans maka, född grefvinna von Schön-

burg-Wechselburg; 2:0) Ehba Calluu i)ia Lmnsa
Fredrika Lihvenliielni , dotter af excellensen, grefve

Carl Axel Löwenhielm och hans fru, född De

Friherrinnan Ingeborg Akerhielm,

Jödd Bonde.

Friherre Jan-Carl Akerhielm-

Geer af Leufsta samt förut gift med
grefve Gustaf von

Diiben, och 3:0) An-
rora Clia)loita Sköl-

debrand, dotter af

excellensen, grefve

Anders Fredrik Sk()l-

debrand och hans

maka, född linnes.

Vid friherre Aker-

hielms frånfälle till-

f()ll ( )kna hans son

i tredje giftet, rytt-

mästaren och kam-

marherren, friherre

Carl Gusla/ Aker-

hielm (född 1 8 s 3,död

1 903), och är det

löjtnanten

Plan af våningen en tr. upp.

I. Ö/re vestibulen. — 2. ^Poslriiiiimct>^. — 3. Barons skrifrtim.

Barons förmak. —5. Barons sängkammare. — 6. ServeringsrUTU. — 7. Hand-

kammare. — 8. Matsalen. — 9. Röda salongen. — 10. Korridor. — 11.

Gula salongen. — 12. Friherrinnans skri/rum. — 13. Friherrinnans, för-

mak. — 14. Friherrinnans sängkammare. — 15.

- 17. Jlalkonger.
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den sistnämndes änka, född Ingeborg Wilhelmina
Bonde (af friherrliga ätten Bonde till Ericsberg)
och son friherre Jan- Carl Akerhielm, som äro
godsets nuvarande ägare.

Om den af grefve Fredrik Gustaf Spens upp-
förda hufvudbyggnaden å Ökna finnas uppgif-
ter* att densamma var uppförd i två våningar,
hade högt brutet tak och omgafs af två fristå-

ende flyglar prydda med höga gaflar. »Mellan

hufvudbyggnaden
och gaflarna upp-

fördes genombrut-

na murar af sten,

och mellan de på
en terrass stående

flyglarna gick lika-

ledes en mur med
port på midten,

och hvarigenom

sålunda en borg-

gård bildades. Ut-

om dessa murar
fanns en sådan om-
kring hela träd-

gården, utgående

från ena, nordvä-

stra, flygeln, och

som till en del än-

nu kvarstår. Dessa
genombrutna, med tak försedda murar voro på
vi.ssa afstånd försedda med små torn, å hvars

spets funnos anbringade stora lanternor». Det
lika ståtliga som säkerligen vackra skick, hvari

()kna tedde sig mot slutet af den Spensska

besittningstiden, efterträddes af förfall och van-

vård under Wattrangarna och de bägge inne-

hafvarne af Bonde-ätten, hvilka hufvudsakligen

bodde på Hörningsholm, och då friherre Aker-

hielm öfvertog går-

den och där bosat-

te sig, befunnos åt-

skilliga förbättringar

nödvändiga. De ge-

nomfördes också un-

der de tvä närmaste

decennierna, för att

år 1862 följas af

gårdens fullständiga

ombyggnad. Här-

vid bibehöllos endast

murstommen till huf-

vudbyggnaden, en af

de gamla flyglarna,

*T. e.\. hos Eneroth.-Herre-

sårdar uti .Södermanland.

— 4-

F//m. — 16. Garderob.
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nu använd till gästrum, en stall och vagnshus-

byggnad samt en del af den genombrutna träd-

gårdsmuren. Hufvudbyggnaden, med i 2 5 fots

längd, 52 fots

bredd och 63
fotshöjd,tillbygg-

des på ena gaf-

veln och uppför-

des i tre vånin-

gar. Den inne-

håller 40 rum,

flertalet stora och

rymliga, samt

kök, serverings-

rum, skafferier,

källare o. s. v.

Man kan må-

hända ur pietets-

och skönhetssyn-

punkter framstäl-

la en anmärkning

mot den grund-

lighet, hvarmed
dessa,dock säker-

ligen af många
och viktiga hän-

syn berättigade, förändringar genomfördes, och

särskildt mot slopandet af den andra flygeln

och en del af den prydliga trädgårdsmuren.

Men som Ökna nu visar sig, fritt beläget på en

Röda salongen (nr 9 å planen).

höjd med dominerande utsikt, närmast öfver de

parklika omgifningarna och den lilla sjön Floden

och vidare öfver det öppna, bördiga landskapet

och Sjön Jägern,

ger det ett lika

ståtligt som be-

hagligt intryck,

och benämningen
slott, som emel-

lanåt med min-

dre skäl gifves an-

dra, mindre och

oansenligare her-

resäten, är här

fullt befogad. Den
vinner för öfrigt

i berättigande ge-

nom Okna-interi-

örernas aristokra-

tiska, smakfulla

och dyrbara ge-

staltning.

Hufvudvånin-

gen, I tr. upp,

innehåller sålun-

da en hel

Grefvinnan Heléne Cronhielm, född Åkerhielni-

01jciTi;\lning af Bernhard Österman.

en nei sene

verkliga praktrum och därjämte flera trefliga hvar-

dagsrum. Från förstugan kommer man alltså,

till vänster, till friherre Akerhielms mottagnings-

rum, skrifrum, förmak och sängkammare, samt-

liga hemtrefligt ordnade och inredda och flere

ibland dem hysande många föremål af familje-

och affektionsvärde, äfvensom hänförande sig

till friherre Akerhielms lifliga intressen och gag-

nande verksamhet inom hippologien. I förmaket

prydes fondväggen af porträtt af frih. Akerhielms

år I go8 aflidna syster grefvinnan Helcne CronJiiehn

afHahinge, af hans farfader, landshöfdingen, frih.

/. C. Akerhiebn och af dennes föräldrar, general-

adjutanten, frih. Savinel Christian Fredrik Carl

Akerhiel/n och hans maka Hedvig Kristina Bn-
renstam samt svärföräldrar, excellensen grefve

Anders Frediik Sköldebrand och hans fru Char-

lotta Kctitia Ennes. På motsatta väggen hänger

ett porträtt af konung Oscar I, som kronprins och

i serafimerordens dräkt. Från förmaket leda dör-

rar till den storra och präktigt inredda matsalen,

där ett dyrbart, rikt snidadt valnötsskåp pryder

ena kortväggen och en vacker, med silfver rikt

belastad buffet långväggen. Från matsalen kom-
mer man, till höger, till stora salongen, med för-

gylld praktmöbel, klädd med röd sidendamast,

samt en mängd dyrbara och vackra konst- och

konstslöjdsalster. Fn utmärkt vacker byrå af

form och finaste arbete (franskt, frånovanlig
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senare hälften af i 700-talet) intager

midtplatsen på ena kortvägg-en, hvil-

ken i öfrigt prydes med porträtt af

flere medlemmar af den i nyare tid

med landshöfdingen friherre Aker-

hielms styfson, l()jtnanten grefve G.

von Diiben (född 1838, död 1876)
utslocknade grefliga ätten von Dii-

ben. \'id långväggen stå tvänne

prydliga skåp med glasdörrar, af

hvilka det ena innehåller ett flertal

antika glas och pokaler samt en rik

samling ni[)[)er och pretiosa af väx-

lande art och det andra några dyr-

bara och sällsynta keramiska före-

mål från skilda tider och fabriker,

såsom en kinesisk dockservis o. s. v.

De talrika porträtten, som upptaga

det vida väggfältet, föreställa med-

lemmar af släkterna von Diibcii och

Lö'a'cnhichn och med dem befryndade släkter,

med hvilka landshöfdingen, friherre Akerhielm

trädde i frilndskap genom sina ofvannämnda två

första fjiften. \'i träffa alltså här många oafsedt

Byrå i röda salongen.

Matsalen (nr 8 å planen).

deras större eller mindre konstvärde intressanta

porträtt, såsom de af riksrådet, friherre Joachim
von Diiben (född i 708, död i 786) och hans maka
i andra giftet, Cornclia Florentina Hildcbrand (af

Gustaf Lundberg), riksrådet, gxeiwe Joachim von

Diiben (född i 67 i, död i 730), öfverhofstallmästa-

ren, grefve Carl Reinhold von Fersen, (född i 7 1 6,

död 1786), hans maka, den för sin skönhet och

kvickhet bekanta öfverhofmästarinnan Charlotta

Fredrika von Fersen, född Sparre, samt en af-

deras för skönhet och behag ryktbara döttrar,

en af Kellgrens »tre gratier» vid Gustaf III:s

hof, grefvinnan Anonsta Löwenhielm, född von

Fersen, m. fl. A kortväggen till vänster hänger

ett synnerligen intressant porträtt (af någon ut-

ländsk, men ej angifven mästare) af Sveriges

ofvannämnde chargé daffaires i Wien, grefve

Gustaf von Diiben (född 1774, död 1 8 1 2), och

vidare träffas här porträtten af hans maka, född

grefvinna von Schönbu)-g- Wechselburg som i sitt

andra gifte htide excellensen, grefve Carl Axel

Löwenhielni, och af hennes föräldrar, Carl Henrik,

riksgrefve af Schönburo-Wechselburg-Glauchau,

och" hans gemål, Augtista Julia, född grefvinna

von Lilttichau, m. fl. Till höger innanför stora

salongen ligger den mindre salongen, med möbler

af samma slag som i den större, men klädda

med gul sidendamast. Bland porträtten här mär-

kas ett af Bernhard Österman måladt större af

grefvinnan Helene Cronhiehn, född Akerhielm,

samt vidare bilderna af hofmarskalken, friherre

Anders von Diiben (född 1673, död 1738) och

af hans tredje fru, Christina Sfarfvenfldt, af drott-

ning Ulrika Eleonoras bekanta kammarfröken och

förtrogna, Emerentia von Diiben (d. i 744), m. fl.
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Bland de talrika konst-

slöjdsalstren träffas bord,

signerade Hatipt, gamla

dyrbara Mariebergsva-

ser, m. m. Innanför den-

na salong ligga friher-

rinnan Akerhielms, född

Bonde, salong, skrifrum,

sängkammare o. s. v.

I våningen två trap-

por upp, som innehåller

ett flertal trefliga och be-

kvämt inredda gästrum

och i hvars långa korri-

dorer stå gamla präktiga

skåp, fyllda med servi-

ser o. s. v., ligga äfven

de rum, som användes af

kammarherren, friherre

C.G.Akerhielm,samt den

stora biblioteks- och bil-

jardsalen, prydd bland

annat med intressanta

porträtt af konung A-

dolf Fredrik och drott-

ning Lovisa Ulrika.

Det rikhaltiga biblioteket är bäst tillgodosedt

inom facken historia, biografi och memoar-
litteratur, men innehåller äfven andra litteratur-

grenar. Bland gårdsarkivets handlingar träffas

några af intresse äfven utanför själfva godsets

eller gårdens historia och åtskilliga intressanta

Grefve Gustaf von

Oljemålning af

autografer, såsom fält-

marskalken Jakob De
la Gardies, i en skrif-

velse till den ofvannämn-

de Henrik Månesköld,

o. s. v.

I de väl hållna och

präktiga ekonomibygg-

naderna intaga stallen

en särskildt framskjuten

plats, i det att de hippo-

logiska intressena och

kör- och ridkonsten länge

särskildt omhuldats vid

Ökna och under de se-

nare åren i friherre Jan-

Carl Akerhielm funnit en

insiktsfull främjare och

vårdare. Öknas vackra

spann och andra pre-

stationer inom facket: ha

också vunnit uppmärk-

samhet och berättigadt

erkännande.

Okna säteri med Ny-
gölet och Torp och ett

flertal underlydande hemman och gårdar om-

fattar för närvarande 11V2 rnantal och 2,853

hektar (odlad jord 546,9 har, naturhg äng 28,8

har och skogsmark 1,756,1 har). Taxeringsvärdet

380,600 kr. Till godset höra tegelbruk och

Duben 1774—1812.

okänd mästare.
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BERGSHAMMAR
ÅKERS HÄRAD, FOGDÖ SOCKEN, SÖDERMANLANDS LÄN

Af NILS SJÖBERG

Några timmars ångbåtsfärd genom Mälarens

fjärdar och slingrande sund för resenären

från Stockholm till Kungsbergs brygga.

Kungsberg kallas gården nu, sen gamla kung

Gösta lade beslag på den. Förut hette den

Vårfruberga, och det gamla cistersienserklostrets

murar sticka ännu upp ur den höjd, hvarpå

arrendegården ligger. Härifrån går vägen genom

backkantade vida fält förbi Stenbv gamla bygde-

l)org och Fogdö kyrka innan den svänger ner

i den långa raka allé i hvars fond den stora

hvita hufvudbyggnaden på det Sackska fidei-

kommisset Bergshammar framskymtar, inbäddadt

i höga askar och lindar.

Det är i gammal bygd Bergshammar ligger,

och redan tidigt var det ett adligt gods. Ar

Hufvudbyggnaden från allén (söder).
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1434 bortbyter Karin Gunnarsdotter, Birger Fol-

kesons efterlefverska sitt rätta arfvegods 5^4 öres

land i Bergshammar till riddaren Amund Sture,

men från dennes

son riksrådet Gu-

staf Sture, åter-

löstes egendomen
af Ulf Bengtsson

(Färla), och denne

inköpte af Mar-

quard Buck annan

jord i egendomen,

och förenade den

således på en hand.

Hans bror riksrå-

det Karl Bengts-

son ärfde efter

honom Bergsham-

mar, efter honom
hans son riksrådet

Nils Karlsson, och

vid arfskiftet mel-

lan hans barn i 530
tillföll det sonen riksrådet Bengt Nilsson. Frän

dennes son riksrådet och riddaren Ake Bengts-

son, med hvilken den gamla ätten, som förde

Friherre Carl Sack.

två korslagda »färlor»,år 1578 utslocknade, gick

Bergshammar till hans systerdotter Beata Karls-

dotter (Gera) gift med riksrådet Krister Gabriels-

son Oxenstierna till

Steninge. Deras

dotter Märta med-
förde godset till

sin man Axel Pos-

se, och deras son

landshöfdingen

Krister Posse ärf-

de det efter sin

moders död 161 3.

Hans son öfverste

Axel Posse slöt

genom sin död
1662 denna gren

af ätten. Hans änka

Katarina Kurck
innehade gården

som morgongåfva

till 1 705, då det

Grefvinnan Stina Sack,

född Riidenschöld.

genom sidoarf öf-

vergick till hans systerson öfverstelöjtnant Karl

Filip Sack. Han lämnade vid sin död 1 708
gården i morgongåfva till sin fru Kristina Beata

Gärdsplanen från hufvudbyggnaden.
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Salongen.

Lill ic, som innehndc den till dess ntt hon lyio
ins:^ick nytt äktenskap med fältmarskalken grefve

Erik Sparre. Bert,^shammar tillföll dä hennes
son kanslirådet Johan (iabricl Saek, lämnades
af denne i mori^-onoäfva till hans fru, ^refvinnan

Kva Bielke, som är 1751 gjorde egendomen till

fideikommiss för den friherrliga ätten Sack, inom
hvilken den sedan gått från far till son. Nu-
varande innehafvaren är friherre Carl Philip Sack,

gift med grefvinnan Sigrid Christina (Stina) Ru-

denschöld.

Den nuvarande herrgården u[)p-

fördes i l)örjan af i 700-talet af kan-

slirådet j. (i. Sack. Byggmästaren

var samme k;ipten Destin,som också

uppgifves som skapare af det nu-

varande Tullgarn. lluf\udbyggna-

den är af sten, tre våningar h()g

med elfva fönsters längd, hvitkal-

kad med mörka post- och fönster-

infattningar af sandsten samt lik-

nande rusticerade hörn. Det tre

f()nster breda midtpartiet är fram-

springande krr)nt af fronton med
urtafla. ( )fversta våningen med
lägre fönster är indragen, taket

brutet och täckt med mörk plåt.

Fasaden åt trädgårdssidan skiljer

siL2- från gårdsfasaden däri, att det

framskjutande midtpartiet har tre

dubbeldörrar och en trappa upp i

stället för fönster dul)beldörrar fö-

rande ut till små balkonger med

skyddsräcke af smidt järn. Den
stora gårdsplanen omgifves af fyra

flygelbyggnader i samma stil som
hufvudbyggnaden, de närmarestörre
med branta tak, de längre bort

mindre med fyrkantig grundplan.

Genom den stora förstugan, från

hvilken en bred stentrappa leder

upp till öfre våningen, kommer man
,

in i en stor salong, som med sina

^ tre dubbeldörrar öppnar sig mot
^jM Söder, där parkomgifna terrasser

|fl sänka sig mot fält genomflutna af

en å och inramade i löfduno-ar. I

bakgrunden ser man från öfre vå-

ningen en skymt af Mälaren, Söder-

fjärden. Den ljusa, glada salongen

är märklig genom sin väggbekläd-

nad af blå och hvit Delftkakel, som
inom runda inramningar visa bibli-

ska scener och landskap. Den pry-

des af fyra marmorstatyer, putti,

representerande de fyra elementen, italienska

skulpturer ink()pta i Rom af kanslirådet Sack.

Till höger om salongen ligger ett hvardags-

rum och i nnehafvårens arbetsrum båda dekore-

rade med vapen och porträtt, till vänster den

stora bibliotekssalen, som upptar nästan fjärde-

delen af undre våningen, från golf till tak klädd

med böcker, med sina bekväma gamla stolar,

sin fyrkantiga divan, och de två öppna spisarna

h\aröf\'er hänga präktiga, af Olof Arenius mä-

Biblioteket.
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Grefvinnan Eva Sack, född Bielke. Kanslirådet Johan Gabriel Sack.

Oljeniålninj^ af C). Arcnius. Oljemålning af O. Arenius.

lade porträtt af kanslirådet Sack, bibliotekets hop-

bringare, och hans gemål Eva Bielke.

Biblioteket utgöres af omkring 8,000 volymer

af rikhaltigt och växlande innehåll, mästadels

från 1 6- och i 700-talen. Särdeles rikt äro historia,

geografi och skönlitteratur representerade, dess-

utom finnes en samling

gravyrer och handteck-

ningar. Bland tryck-

alstren äro att märka
den stora samlingen full-

ständiga årgångar af äl-

dre I 700-talstidningar,

bland manuskripterna

finnas sådana märkvär-

digheter, som Bergs-

hammarkodexen afVest-

götalagen och den högst

dyrbara och enastående

miniatyrmålade vapen-

boken från början af

1400-talet. Utom böc-

kerna innehåller biblio-

teket en mängd sevärd-

heter, bland hvilka kan framhållas en mycket
gammal lappsk trolltrumma, och den etsade glas-

pokal, som står på kaminfrisen under kanslirådets

porträtt. Det är en Awazupokal, som en gång
användts äf honom under sammanträdena i den

Värja med

silfverfäsle

från 1620-talet.

Vapenboken

från 1400- talet.

ryktbara orden Awazu och Wallasis, denna sam-

manslutning af unga högättade hattpatrioter, för

hvilken Olof von Dalin skrifvit så många sånger.

I våningen en trappa upp ligga till vänster

familjens privatrum, till höger matsalen, som på
samma gång innehåller familjegalleriet, visande

en typisk rad svenska

adelsmän och adelsda-

mer från 1600- och

I 700-talen, Först den

barske från Liffland in-

flyttadestamfadern Otto

von Sack, som under

trettioåriga kriget med
bravur förde sina sörm-

länska ryttare, bredbent

och säker i kyller och

ringkrage; hans fru född

von Meck, med upp-

stående solfjäderformig

spetskrage och dåtidens

kvinnors sorgsna min;

sonen Karl Filip, den vid

unga år aflidnehofman-

nen hos Karl X Gustaf; dennes son med samma
namn, den tappre öfverstelöjtnanten vid Karl XII:s

lifregemente, som efter att flera gånger blifvit

sårad slutligen dukade under för ukrainefälttågets

strapatser. Hans porträtt, ett präktigt barockverk,

Awazii-

pokalen.
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är måladt af D. v. Krafft, och som pendant där-
till hans grefvinna Kristina Beata Lillie af den
franske mästaren N. Largilliere. Öfverstelöjt-
nanten var den första af ätten som var herre
till Bergshammar, gref-

vinnan Lillie har fäst

sitt namn vid godset

genom uppbyggandet af

det s. k. hospitalet, af-

sedt till bostad för gamla
tjänare, och genom af-

sättande af en fond för

deras pensionering. Öf-

verstelöjtnantens son,

den finbildade hofman-

nen och diplomaten,

boksamlaren och konst-

kännaren, C. G. Tessins

vän och svåger, bygg-

herren för det nuvaran-

de Bergshaminar,är må-

lad af ( iustaf Lundberg,

och samme mästare har

också på duken före-

vigat hans lilla vackra

fru Iwa Biclke, skildrad

af l^Uen Fries som vgref-

vinnan på Bergsham-

mar». Porträtten höra

till Lundbergs mycket
säl Is}-n ta oljem ål n inga r

.

Sonen, hofmarskalken hos Adcjlf l''redrik i sin

fantasirustning med tidens f()rbindliga småleende,

hans friherrinna född Barnekow, deras son fohan

(iabriel, frond()ren under Cnistaf III i s\enska

dräkten, ett af (
'.

F. v. Bredas vack-

rare arbeten, och

hans första tidigt

aflidna friherrin-

na f. Thott, antag-

ligen målad af

Ulrika Pasch, af-

sluta raden.

Från matsalen

kommer man in

i en ej använd

öfre salong, mot-

svarande den på
nedre botten, med
charmant gusta-

viansk inredning

och tre s])anjo-

Icttdörrartilltnid-

gårdssidans bal-

Frilicrrc Johan Gabriel Sack
01jcmålnin<^ af C. F. von Bie(l:i

Matsalen.

69

konger; innanför salongen ligga ytterligare två
oanvända rum med samma dekorering.

I en passage mellan salen och salongen börjar
trappan upp till tredje våningen. Öfversta vä-

ningen är en typisk så-

dan för en uppsvensk
herregård. En lång sten-

lagd korridor, med ett

fönster i hvardera ändan,

hvitlimmad och med
ljusa numrerade dör-

rar på båda sidor, just

lämplig till scen för de

spökhistorier, som na-

turligtvis ej få saknas

på ett så gammalt ställe.

Här ligga gästrummen
samt dessutom arkivet

och rustkammaren.

Bergshammars arkiv

är väl kändt för alla

som studera svensk hi-

storia. Förteckningar

däröfver äro tryckta så

väl i Handlingar rö-

rande Skandinaviens hi-

storia som i Historisk

tidskrift, och en mängd
forskare hafva tack vare innehafvarnas välvilja

att alltid ställa dess skatter till förfogande, därur

kunnat hämta stort och viktigt material för sina

arbeten. Arkivets ena afdelning utgöras af bref,

handlingar och

skrifter af svenskt

historiskt intres-

se, däribland di-

plomatisk korre-

spondens från fri-

hetstiden. Den
andra delen är

ett gods- och fa-

miljearkiv af stör-

sta intresse rö-

rande medlem-

mar af ätten Sack

och andra med
denna befrynda-

de ättersom Lillie,

Sparre, Bielke,

Stenbock, Bååt,

Cruus, Lilliehöök

och Horn. Inne-
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hållet utgöres af godsräkenskaper för åtskilliga

egendomar på olika ställen inom och utom lan-

det, gifvande upplysningar om lifvet på ett svenskt

herregods i föregående århundraden; vidare en

stor samllno^ bref till och från mer eller mindre

historiskt bekanta personer af ofvannämnda fa-

miljer, äfvensom

från kungliga och

furstliga perso-

ner; dessutom en

myckenhet jorde-

böcker, inventa-

rieförteckningar,

arfskiften, reduk-

tionshandlingar,

processakter,

gårdsrättsdom-

böcker, handlin-

gar rörande åt-

skilliga regemen-

ten, dagböcker,

bref- och kopie-

böcker; allt från

äldre tid och

gifvande en lef-

vande bild af ti-

der, ställen och

personer. Till slut

innehåller arkivet

en stor samling af omkring 300 pergamentsbref.

Rustkammaren, som af den nuvarande inne-

hafvaren på ett utmärkt sätt iordningställts,

innehåller blanka- och eld-vapen, hästmunde-

ringar, fanor etc. från 1 600-talet och till senare

tid, förda och använda af förfäder, en synner-

ligen rikhaltig och vacker samling. Vid dörren

Rustkammaren.

hänga ett par bojor, som Magnus Stenbock upp-

gifves hafva burit under sin fångenskap i Dan-
mark. Som redan är nämndt, användes en del

af vapnen som dekorationer i några af rummen.
Man märker bland dem stamfaderns Otto von
Säcks kyller, en värja med rikt siradt bygel-

fäste af silfver

från 1620-talet,

möjligen förd af

samme person,

delar af öfverste-

löjtnant Karl Filip

Säcks mundering,

orientaliska va-

pen och munde-
ringspersedlar

tagna af denne i

Karl XILs polska

krig etc.

Bergshammars
fideikommiss ut-

göres af, utom
hufvudgården 4
mantal. Bergs-

manstorp 1/.,,

Grönek Y^, Inge-

by 'Yl» Hamemy-
ra n:o 3 och

Välnäs Ys man-
tal allt i Fogdö socken; i Vansö socken Rund-
holmen och Källgården tillsammans 2'% man-
tal, samt en del gårdar i Barfva socken.

Det hela utgör loY-i mantal, eller 862,5 hektar,

hvaraf 405,5 hektar åker med ett taxeringsvärde

af 273,000 kronor. Innehafvaren är patronus

för Foo^dö och Helrarö socknar.

Utsikt frän luifvtidbyggnaden åt söder.
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ELFSJÖ
BRÄNNKYRKA SOCKEN, SVARTLÖSA HÄRAD, STOCKHOLMS LÄN

Af CARL FORSSTRAND

Iden t^amla, redan under den tidi<;are medel-

tiden rikt uppodlade och befolkade bygd,

som fordom kallades Ofra Tth' och nu om-

fattar Svartlösa härad, voro herresätena i forna

tider både talrika och betydande, och ännu f()r

några få decennier sedan var hufvud massan af

jorden fördelad på
de gamla herr-

gårdarna. Detta

förhållande har nu

väsentligt föriin-

drats, ty knai){)ast

i någon annan del

af vårt land har

den nya tidens ut-

vecklingskraf och

mer eller mindre

i)erättigade an-

språk på förän-

dringar så gjort

sig gällande som
i denna vackra

sörmlandsnejd och

siirskildt i den del

diiraf, som om-
fattar l)r;lnnkyrka

socken, hvilken genom sitt nilra grannskap till

Stockholm mest drabbats af hufvudstadens ut-

vidgningsbehof och af i samband med detta

verksamma faktorer. Under den senaste tiden

ha vi såknnla sett, hur det betydande godset

Enskede infcn-lifvats med Stockholm, hur det

Grcfvc Gustaf Lagerhjclke.

gamla Folkunga-Oxenstierne-godset Arsta off-

rats i tomtspekulationens och egna-hems-rörelsens

tjänst, hur Örby till väsentlig del förvandlats

till villasamhälle, o. s. v., och af socknens större

egendomar är det egentligen blott Elfsjö, som
ännu bevarat sin herrgårdsnatur något så när

oantastad, fastän

äfven det genom
västra stambanans

framdragning ge-

nom ägorna, ja ge-

nom parken invid

hufvudbyggnaden,

och genom trak-

tens allt tätare be-

byggande fått er-

fara känningar och

påminnelser om,

att krafter också

arbeta på dess om-
daning. Ännu ex-

isterar emellertid

den gamla, ej långt

från sockenkyrkan

belägna och af en

vacker stådig park

omgifna gården i ungefär samma storlek, som

den gjort sedan sin början som säteri, och här-

för har den utan tvifvel att tacka dels sin fidei-

kommissnatur, dels och framför allt de senaste

ägarnes kärlek till det från fädren ärfda hemmet.

Elfsjö, som ursprungligen torde varit kyrko-

Grefvinnan Edith Lagerhjclke,

född Edelstam.
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i^ods men genom reformatio-

nen förvandlats till kronohem-

man, namnes första gången i

samband med någon enskild

ägare i slutet af i 500-talet, då

det säkerligen genom förläning

tillhörde friherre Jakob NääJ,

den från Skottland komne ståt-

hållaren öfver Västmanland och

Dalarne, hvilken skref sig till

Marby och Elfvesjö. Hans dot-

ter Maria Nääf gifte sig år

1 604 med JoJian Skyttc, Gustaf

II Adolfs ryktbare lärare, just

då hemkommen från sin am-

bassad till England, sedermera

friherre till Duderhoff, riksråd

o. s. v., och förde med sig Elf-

sjö som hemgift. Gården tycks

sedermera ha ärfts af Skyttes

och fru Marias tredje dotter

i ordningen, Anna Skytte, som
amiralen och

Icnstierna till Eundliol/n, ty

Riksrådet Friherre Axel Lagerbielke.

var gift med
andshöfdingen friherre Göran Gyl-

man vet, att af ma-

karnas barn sonen Johan Gyllenstierna, den seder-

mera så ryktbare statsmannen, föddes den 1

8

februari år 1635 på Elfsjö. Fru Anna Gyllen-

stierna blef änka år 1646 och tycks ha aflidit

i början af 1680-talet, ty Elfsjö nämnes snart

efteråt bland de gårdar, som tidigast ihågkom-

mos af reduktionen och indrogos till kronan.

Emellertid lyckades fru Annas arfvingar genom
byte återfå gården, och den närmaste arfsföljden

och ägarelängden tyckas, ehuru

omöjliga att fullt exakt utreda,

med stor sannolikhet ha varit

följande: 1:0) fru Annas äldste

son riksrådet och generalgu-

vernören m. m. grefve Göran
Gyllenslicrna till Björkesund och

Heljö (f. 1632, f 1686); 2:0)

hans son riksrådet m. m. grefve

N^ils Gyllenstierna till Björke-

sund och Heljö (f. 1 670, f I 73 i),

och 3:0) den sistnämndes dot-

ter Eva Margareta Gyllenstier-

na (f. 1730, t 1753), hvilken

år 1750 äktade friherre Gustaf

Jakob Horn aj Rantzien (f.

I 706). Denne var den bekante

hofmarskalken Horn, hvilken

tillhörande hofpartiet under

Adolf Fredriks och Lovisa Ul-

rikas tid såsom en af ledarna

för det misslyckade försöket att öka konungamak-
ten jämte Brahe, Puke m. fl. dömdes att mista

lifvet och blef halshuggen å Riddarholmen år i 756.

Redan 1750 hade Elfsjö försålts till svågern, då-

varande lagmannen, sedermera riksrådet och riks-

marskalken grefve Göran Gyllenstierna till Björke-

sund och Heljö (f. 1724, I 1799), hvilken an-

tagligen mot slutet af 1760- eller början af

1770-talet försålde gården till öfversten friherre

Fredrik Ehirnsvärd (f. 1719, "j" 1 807), ty denne

nämnes år 1772 som dess ägare. Han öfverlät

den emellertid samma år åt riksrådet friherre

Hiifvudbyggnaden från gårdssidan.
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Stora salongen 1 tr. upp.

A.xcl Lafferbiclkc (f. 1 703, f

1782), och därmed kom be-

siltninj^-srätten till l^lfsjö att

åter följa arfsrättens lagar,

f icnom sitt den 4 juli år i 778
upprättade testamente stadga-

de? nämligen friherre Lager-

bielke, hvilk(Mi var gift 1:0)

med Sop/na HLio^da/riia von

J^silandcr, och 2:r)) med Jd-

liainia Sophia Riddri^crritlz,

att »hdfsjö säteri tvenne hem-

man och Stortilppan en fjilr-

dcdcl i I )r;innk\rka socken

j;imle tvenne under gården ly-

dande frillsehemman vid Stuf-

vesta i I i uddinge socken»

skulle under hans makas lifs-

tid disponeras af henne, men

sedan tillträdas af hans äldste son, dåvarande

öfverstelöjtnanten, sedermera öfveramiralen m. m.
grefve Johan Gustaf Lagerbjelkc (f. i 745, | 1 8 1 2)

»såsom fideikommiss och i then egenskapen all-

tid tillhöra then äldsta uti manslinien af min ätt».

Nyssnämnde grefve Lagerbjelke, som var gift

med Ulrika Gicstafva Ehrenhoff, tillökade år 1802
fideikommisset med ett tredje frälsehemman Stuf-

vesta, och har hela den sålunda samlade egen-

domen såsom fideikommiss sedermera innehafts

af den sistnämndes äldste son öfversten och gene-

raladjutanten grefve Axel Lagerbjelke (f. 1775, j
1832), hans äldste son med Carolina Antoinetta

Cedcrströin, landshöfdingen grefve Gusta / Lager-

bjelke (f. 181 7, i 1895) samt dennes äldste son

i hans andra gifte med Ebba Augusta Henrietta

Ribbing, nuvarande innehafvaren, ledamoten af

riksdagens första kammare m. m. grefve Johan

Röda salongen 1 tr. upp.

Matsalen ä ncdra botten.

(justaf Lagerbjelke (f. 1860), hvilken sedan 1894

är gift tned Edith Vilhelmina Edelstam.

Elfsjö omfattar för närvarande 2 Vi mantal,

ca 500 har, af hvilka ca i 50 har åker; taxerings-

värdet för egendomen är 193,000 kr. Då järn-

vägen drogs fram genom Elfsjö mark, expropri-

erades en del jord, men den bekomna ersätt-

ningssumman har under fideikommissvilkor för-

enats med den öfriga stiftelsen. Stufsta-hemma-

nen jämte en del mark tillhörande själfva Elfsjö

ha af nuvarande fideikommissarien med k. m:ts

tillstånd blifvit försålda, och den därför erhållna

köpesumman har jämväl lagts till fideikommisset.

Godsets corps de logis, delvis synligt från

stambanan, men till större delen undandoldt af

parkens åldriga, fast ännu kraftfulla och löfrika
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träd, utgöres af en större tvåvåningsbyggnad

troligen uppförd af Jakob Nääf, och har under

tidernas lopp undergått många förändringar. Se-

nast har den af nuvarande

innehafvaren delvis påbyggts

och moderniserats. Den inne-

håller omkring trettio rymliga

rum, bland hvilka flera gemak
och salar äro präktigt och

smakfullt inredda samt för-

sedda med dyrbara mobilier

och intressanta och värdefulla

konstsaker. Genom testamente

af landshöfdingen grefve Gu-

staf Lagerbjelke — den i vår

nyare historia så framträdande

och framstående siste landt-

marskalken och mångårige tal-

mannen i första kammaren —
och hans maka gjordes näm-

ligen det under deras tid å

Elfsjö befintliga biblioteket, åt-

skilliga antika möbler, porsli-

ner, glasvaror, hedersskänker

och taflor m. m. till fideikom-

miss, och ha dessa samlingar ökats såväl genom
testamente af framlidne hofmarskalken Herman
Ennes och hans maka, född Lagerbielke, som af

den nuvarande innehafvaren och

hans maka. Porträttsamlingen

innehåller porträtt af i främsta

rummet fideikommisstiftaren, af

hans fader, amiralitetsrådet Johan

Lagerbielke (f. på 1650-talet, d.

1732) och hans första frus fader

den ryktbare sjöhjälten amiralen

friherre Gtts/af von Psilander.

Vidare träffas porträtten af samt-

liga de ofvannämnda fideikom-

missarierna och deras fruar samt
af åtskilliga andra medlemmar
af ätten Lagerbjelke och med
densamma befryndade släkter.

Särskilt må nämnas porträtten

af öfveramiralen grefve Lager-

bjelke och hans fru, född Ehren-
hoff (målade af Ulrika Pasch), af den sistnämndas
moder, presidentskan Märta Christiva EhrenJioff,

född lisen, af hofmarskalken Herman Ennes och
hans fru, född Lagerbielke, samt af grefvinnan

Porträtt af Oscar I som kronprins.

Oljemålning af F. Westin.

Amiralen Friherre Gustaf von Psilander.

Lagerbjelke, född Edelstam, den sistnämndas

porträtt måladt af den framstående österrikiske

konstnären Paul Joanowitch. Bland miniatyrer

märkas ett par karikatyrer af

den kände snillrike diplomaten,

teaterdirektören m. m. <jrefve

Gustaf Lagerbjelke.

Tafvelsamlingen, tillhörande

»Enneska samlingen» och ut-

görande hufvudsakligen verk

af moderna mästare (1800-

talets senare hälft), bjuder på
framställningar af både land-

skaps- och genrebilder af stort

intresse och värde, och må
bland de representerade konst-

närerna särskildt nämnas Kiör-

boe, Va//lqz'isf, H. Ankarcro-

na, Rydberg, Jernberg, Holst,

Behvi m. fl.

I den stora hemtrefliga, med
o-ammaldasfs möbler inredda

matsalen i bottenvåningen, pry-

des ena kortväggen, af ett präk-

tigt skåp, som enligt traditio-

nen härstammar från det i Prag under trettioåriga-

kriget vunna krigsbytet. Bland den rika inred-

ningen i stora salongen i öfre våningen och i de

densamma angränsande kabinet-

tet och den inre röda salongen,

märkes en dyrbart arbetad sekre-

tär af Haupt, möbler i empire

och Louis XVI, antika kristall-

kronor o. s. v.

Biblioteket, som grundlades af

öfveramiralen grefve Johan Gu-

staf Lagerbjelke, omfattar om-

kring 8,000 volymer och är rikt

försedt inom de flesta litteratur-

grenar, men företrädesvis inom

facken historia och memoarer,

äldre fransk litteratur och svensk

skönlitteratur. Ett ex-libris fin-

nes, utfördt af bibliotekets stif-

tare och bärande inskriften: ElJ-

sjo till/wrio.

Nuvarande fideikommissinnehafvaren har ni-

tiskt och framgångsrikt uppdrifvit godsets jord-

bruk och dess binäringar med användande af de

fördelar, grannskapet till hufvudstaden erbjuda.
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FlHOLM
JÄDERS SOCKEN, ÖSTER-REKARNE HÄRAD, SÖDERMANLANDS LÄN

Af NILS SJÖBERG

Vid Södcrfjärdcn af Mälaren, mellan Sträng-- med härliga gamla träd där misteln växer, och

näs och I^skilstuna ligger det gamla Oxen- inbäddade i grönskan, som också inkräktat den

stiernagodset Fiholm på en vidsträckt slätt stora gårdsplanen, ligga gårdens två långa röda

af åk(M-fält i cn ända ned till sjön gående park slottsflyglar.

Gärdsplanen frän parksidan. Till vänster och höger flyglarna.
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Dcn iiis]imngliga af N. Tcssin d. ä.

iippgjoida planen.

Flyglarna h;vfva i hufvudsak den inredning

planen visar, hufvudbyggnaden har däremot

aldrig blif\it iipjifind.

Fiholm innehades i början af 1300-talet af

den afsatte konung Valdemars sonson riksrådet

Valdemar Eriksson, hvars son riddaren Erik

Valdemar ägde och bebodde det 1386. Dennes
änka Ermegard, som erhållit godset i morgon-
gåfva sålde det 1402 till drottning Margareta,

som skänkte det till Eskilstuna kloster. Af Gustaf

I indraget till kronan finna vi det sedan i slutet

af 1 500-talet i Oxenstiernska ättens ego. Riks-

marsken Gabriel Kristersson innehade det 1580,

hans son riksrådet Gustaf skref sig friherre till

Fiholm liksom hans son rikskansleren, hvilken är

de nuvarande herrgårdsbyggnadernas byggherre.

Då Axel Oxenstiernas son Johan 1657 dog barn-

lös, öfvergick godset till hans brors barn och

barnbarn, och då den siste grefven af Söder-

möre som tjuguårig volontär afled i 706 i Pol-

ska kriget, var han dess ägare. Ännu någon

tid stannade godset inom Croneborgska grenen

af Oxenstiernska ätten, öfvergick sedan genom
giftermål till släkterna Soop och Dohna och in-

köptes 1784 af riksrådet grefve Jochim Beck-

Friis. Denne gjorde det till fideikommiss i stället

för de Friisiska fideikommissegendomarna i Jut-

land och fick det 1791 jämte Börringe-kloster

i Skåne upphöjdt till ett grefskap, det enda i

Sverige, så att dess innehafvare alltid skulle

blifva berättigad till titeln och namnet grefve

Beck-Friis. Sedan det i öfver ett sekel gått i

arf i släkten, såldes år 1907 det från Börringe-

kloster aflägsna godset af grefve Corfitz Christian

Beck-Friis till herrar H. von Celsing och G.

FalnKjvist samt af dem till ett konsortium för

godsets försäljning i mindre egendomar.

Godset bestod då af 87_> mantal säteri samt

rå och rör i hemman, jämte 20"-Y.,oo mantal un-

derlydande i samma socken, tillsammans 2,516

hektar, däraf 1,503 hektar åker, taxeradt till

831,100 kronor. Därtill kom ett torp i Barfva

socken, taxeradt till 9,000 kronor, och öVs man-

tal i Kjula socken, taxerade till 283,700 kronor.

Sista köpesumman var 1,140,000 kronor. Inne-

hafvaren är patronus i Jäder och Barfva.

Redan under medeltiden hade Fiholm varit

bebyggdt, och som lämningar efter den äldsta

herrgården visar man källarna under den nu-

varande trädgårdsmästarebostaden. Någon bygg-

nad af betydenhet tyckes den likväl aldrig varit.

Ar 1640 lät Axel Oxenstierna påbörja arbetet

på de nuvarande byggnaderna. Nikodemus Tes-

Fiholm enligt Dahlbergs Succia antiqiia.
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Norra flygeln från söder (gårdssidan).

i den djupa gropen efter grundläggningsarbetet.

Traditionen berättar orsaken till albrottet pä föl-

jande sätt. Rikskansleren hade bestämt Fiholm

för sin äldste son Johan. Då denne kommit

hem från Westphaliska fredskongressen, visade

fadern honom de färdiga flyglarna. Men sonen

var ej belåten med dem, utan förklarade, att de

liknade stallen i Tyskland. Gamle rikskansleren

svarade därpå förtretad: »Om detta är stall, så

kan du själf bygga fähuset.-^ Och slottet blef

sedan aldrig uppbyggdt.

]{n äldre afbildning af Fiholm finnes i Suecia

anti(iua. Kopparsticket är utfördt 1695, "len

ger en alldeles oriktig bild af läget. Huset är

den ena flygeln sedd från gårdssidan, någorlunda

Södra flygeln frän söder (trädgårdssidan).

sin d. ä. hade gjort upp de ännu bevarade plan-

ritningarna och öfvcrvakade själf personligen

arbetet, som utfördes under ledning af den tyske

murmästaren Herman l^loren. Stenhuggaren

I lenrik ])lome högg ornamenten. I slutet af

sommaren 1 64 i är det ena huset up])muradt,

och grunden till det andra lagd. Då rikskan-

sleren någon tid efter besökte Fiholm fann han

dem alldeles för smala. På det redan uppbyggda

åtgjordes intet, men den lagda grunden ändra-

des så att den blef två alnar bredare. Flyglarna

äro färdiga 1642, delta enligt fogden Hans

Jönssons rapporter till sin herre — men det

påbörjade arbetet med hufxudbyggnaden blef

aldri"- slutfördt. lät minne d;in>m har man kvar
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Fronton på norra flygelns midtparti.

korrekt återgifven, men resten är fantasier med
Mälaren på nuvarande gårdsplanen.

Det nuvarande Fiholm har i gårdens fond

platsen för den aldrig uppförda hufvudbyggna-

den nu parkbevuxen; på sidorna de långa, utom
med afseende på bredden fullkomligt lika, röda

envåningsflyglarna, uppförda af tegel på sockel

af granit och med ornament af sandsten, det

hela i holländsk renässans. Fasaden åt gården

har ej mindre än 1 8 fönster och två portar,

baksidan saknar portar, men har 20 fönster i

rad; mellan hvarje fönster ett dekorativt ankar-

järn. Det branta valmtaket är af tegel och har

två smärre fasadkupor på hvardera sidan af det

stora dekorativa midtröstet. Portarna äro infat-

tade i rusticerade pilastrar bärande ett antikt

bjälklag, hvaröfver en segmentfronton genom-
bruten af Oxenstierna- och Bååt-vapnen täckta

af friherrliga kronor; de tunga ekdörrarna ha
trapprutsmönster med stora järnnitar och grave-

rad portklapp. De fyrkantiga fönstren hafva

aflastningsbåge med tre sandstensplattor. Midt-

röstet har två stora hvälfda fönster mellan tre

pilastrar bärande ett bjälklag, hvaröfver höjer sig

en segmentfronton, bruten af en frontontäckt in-

skriftstafla, med tre knoppar. Sidokuporna hafva

ett fyrkantigt fönster i rusticerad infattning, hvar-

öfver bjälklag med fronton och tre knoppar.

Herregården står nu obebodd och tom; en-

dast här och där i den alldeles modärniserade

inredningen ser man spår efter äldre tider: några

enkla bjälktak, en skulpterad sten med Axel

Oxenstiernas och hans frus vapen från 1600-

talet, några vackra och väl bevarade Mariebergs-

kakelugnar från I 700-talet, några enkla målade

dörröfverstycken från samma tid och en öppen

skulpterad spis i sen empire är nästan allt.

Möbler m. m. af värde äro flyttade till Börringe-

kloster. Och det hela verkar vemodigt och dödt,

så som endast en gammal öfvergifven herrgård

kan verka det.

Då grefve Beck-Friis lämnade Fiholm skänkte

han ett par porträtt, som af ålder funnits där,

till Jäders kyrka. Ett visar Gustaf II Adolf i

kroppsstorlek, de två andra Axel Oxenstierna

och Anna Bååt. Det finnes ju flera porträtt af

Axel Oxenstierna; så har ju Michiel Mierevelt

målat honom som den store statsmannen, David
Beck som den åldrige lefnadsvise. Här är ett

porträtt, som visserligen ej står så högt i konst-

närligt afseende, men likväl har sitt intresse, då

det visar en mer rationel uppfattning af honom
som den typiske svenske adelsmannen. Det är

Portal på norra flygeln.
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Rikskanslcrcn Axel Oxenstierna. Fru Anna Bååt.

( »IjriiKilniiij^ar fiån l()2(). (iålva lill Jädeis kyrka af Grcfve (^orfitz Bcck-Friis.

måladt af cn svensk eller i Sverige verksam l)örja sin verksamhet på andra sidan Östersjön,

konstnär, af h vilken flera porträtt skulle kunna och samtidigt tillkom pendantbilden af fru Anna
anf()ras, och ;ir den tidigaste kända bilden Bååt, hans godhjärtade och sjukliga gemål,

af rikskanslcrcn. I )en målades 1626, således som lidens dräkt gifvit ett stelt och stramt

samma år han lilmnade fiu lerncslandet för att utseende.
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TISTAD

BÄRBO SOCKEN, JÖNAKERS HÄRAD, SÖDERMANLANDS LÄN

Af CARL R. af UGGLAS

Om det är sant som lokaltraditionen be-

rättar, att Creiitz — hvilande uppe bland

grenarna af en gammal lind i parken,

tillägges det — här på Tistad diktat sin »Atis

och Camilla» — hvilket icke är omöjligt, då

han ägde släktingar både på detta ställe och

på det närbeläg-

naTäckhammar -

har man icke svårt

att föreställa sig

att det är just det

stycke sörmländsk

natur, som man ser

från slottets fönster

eller möter under

promenader i om-
gifningarna, hvil-

ket i lätt förkläd-

ning å la Arkadien

heroiserats i vårt

1 700-tals klang-

fullaste herdedikt,

besjunget i skild-

ringen af den nejd,

»där skogar, ber"; och fält

Grefvinnan Louise Wachtmeister,

född af Ugglas.

gare växta barrskogar, än mån i allmänhet brukar

se i denna provins. Genom detta landskap är

det man färdas fram till Tistad. Dess första

anblick, då man på vägen från Larslunds järn-

vägsstation varsnar det, är verkligen storartad:

det stora gula huset ligger högt på en kulle

midt i den vackra

grönskan af gamla

träd, medan träd-

gårdsterrasserna

och ekonomibygg-

nader i pittoresk

gruppering bygga
upp sig kring dess

fot. I gamla da-

gar, då väl den

oftast nyttjade vä-

gen ledde från båt-

hamnen i Nykö-
ping, nalkades man
emellertid från ett

annat håll, näm-

ligen genom den

milUniversitetskansleren

Grefve Fredrik CLson Wachtmeister. långa gata,

Trakten erbjuder en mängd af Sörmlands
idylliskt frodiga och alltid olikartade utsikter i

växlingar af björkhagar, ängar och gärden, som
»blekna bort uti en ljusblå dimma», kanske med
Utet mera aUvarlig hållning hkväl än vanligt

beroende på förekomsten af vidsträcktare, resli-

^ som
röjts genom en

präktig granskog, fortsatt fram till grindarne af

en bred lindallé.

Egendomens anor gå icke särdeles långt till-

baka i det förflutna. Den förste kände ägaren

var Ake Johansson Bååt (| 1588), hvars dotter

Kerstin genom sitt giftermål med ståthållaren

8(



TiSTAD

Utsikt åt söder.

på Stegeborj^ Ben^^t Göransson till J<<)ss\ ik förde

den öfver till Sparre-ätten. lifter Benyt (rö-

ranssons död 1632 tillföll den riksrådet och öf-

verståthållaren i Stockholm friherre ScherinL;-

Rosenhane, som var gift med hans näst yngsta

dotter Beata.

Med Schering Rosenhane l)örjade godset egent-

liga historia. Tistads sä-

tesgård bestod då af 3

•y.i
mtl. .Schering Ro-

senhane var också den,

som på ett ståndsmäs-

sigt sätt lät bebygga
densamma. Hur den

byggnad såg ut, som
han lät uppföra, är icke

närmare bekant. Ene-

roth säger i -> Söderman-

lands herrgårdar »att den

var af trä och »i itali-

ensk stil». Den modell

till densamma, som för-

varas i det nuvarande

slottets bibliotek - - en

h()nshuslik liten pjes af

smala träribbor — ger

endast antydande upp-

lysningar. .Så mycket

kan dock ses att den

bestätt af en tärnings-

formig kvadrat troligen

IdUft 111

if boniiigshuscl är våningen

tr. upp nilagd. — I. 0/rc vestibul.

— 2. Fiinum. — 3— 5. Ritm. — 6.

'J'oalfttruDi. — 7. Sängkammare. —
8. Stora salongen. — 9. Förmaket.

— 10. Kabinettet. — II. Matsalen.

i två våningar, hvartill kom en lanterninartad

öfverbyggnad med tälttak — en typisk 1600-

talsanläggning alltså, hvarpå vissa mindre .sörm-

ländska gårdar (t. e.x. ( )ster-i\Ialma) än i dag
erbjuda exempel och ett par planscher i »Suecia»

ytterligare några (t. ex. Hornberg i Uppland).

De uppstående spirorna å modellens tak anglfva

kanske fyra mycket höga

skorstenar, en i hvardera

af husets hörn. Icke hel-

ler vet man säkert hvar

det varit beläget. An-

tagligen var det ett kort

stycke s)'dväst om den

nuvarande hufvudbygg-

naden på en plats, från

hvilken förr en bred

stentrappa ledde ned till

trädgården, med entrén

flankerad af tvenne tun-

nelform iga gångar af i

tidens smak huggna hn-

dessa gångar

den ena ännu
dar; af

kvarstår

i dag.

Från tiden före det

senare slottets byggnad

stammar också åtminsto-

ne den ena af de båda

små hvita trädgårdshus,

som ligga på hvar sin
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sida om gången upp till dess hufvudbyggnad.

En teckning af F. W. Hoppe — den nya bygg-

nincrens arkitekt — visar en interiör från det-

samma under den tid, slottet byggdes. Man ser,

att det då var inredt till en liten elegant deko-

rerad salong, i hvilken den friherrliga familjens

damer brukade tillbringa sina dagar. Spår af

en ganska smakfull rokoko-dekorering — guir-

lander på grön botten — skymtar också ännu

fram därinne under en öfvermålning från senare

tid.

Företaget med den nya slottsbyggnaden börja-

des år I 766. Den dåvarande ägaren var kammar-

den emellertid ett icke så litet ålderdomligare

intryck än Tistad, ehuru denna uppförts ett godt

stycke tidigare än Hedenlunda, nämligen åren

1766— I 77 I. En granskning af de arkitektiska

mönsterplanscher, som tidens teoretiker, Karl

Wijnblad, år 1755 utgaf undertiteln: »Ritning-

ar på f3Tatio Wäningshus af sten etc», visar

också att Hoppe för sitt Tistad-bygge härur icke

haft synnerligen mycket att lära. Wijnblad bibe-

håller t. ex. nästan utan undantag det brutna

mansard- eller t. o. ni. säteritaket, medan Tistads

vattentak har ett mycket obetydligt, till på köpet

af en hög gallerbarriär maskeradt fall, sä som

Södra fasaden af slottet.

herren friherre Fredrik Bengt Rosenhane. Dennes
far, generalmajor Schering Fredriksson (j 1738)
hade erhållit egendomen efter sin farbrors, pre-

sidentens i det vvismarska tribunalet, baron Johan
Rosenhane, död i 7 i o, hvilken Johan Rosenhane
var son af den förut nämnde, år 1663 aflidne,

baron Schering.

Byggets arkitekt var, som nyss nämndes, F.

W. Hoppe. Det man om honom känner, är ej

synnerligen mycket. Han förde öfverstelöjtnants

titel och skall, enligt Eneroths uppgift, också ha
byggt Hedenlunda. I det skick, som denna
senare herrgård nu befinner sig, uppfördes den
först på 1780-talet af änkegrefvinnan Helena
Magdalena Hamilton. Med sitt höga brutna tak

och segmentgafvel öfver fasadens midtparti, gör

under den fullmogna gustavianska tiden blir det

vanliga. Man tvekar att tillskrifva öfverstelöjt-

nant Hoppes uppfinnargeni äran af nymodig-

heterna. Kanske referera de sig till de uppslag

som byggherren själf kunnat få under den långa

resa till Italien och Frankrike, som han tidigare

företagit, kanske till en fingervisning af ett eller

annat slag från Hårleman, hos hvilken Hoppe
så som fallet var med många af epokens bygg-

nadskunnige — Rehn, Cronstedt, ^\'ijnblad —
skall hafva gjort sina lärospån som arkitekt.

Förrän vi göra en granskning af slottet själft

och dess inredning, återstå likväl ännu några

ord att nämna om dess öden efter baron Fredrik

Bengts tid. Vid dennes död år 1 800 öfverläto

hans son Schering och dottern fru Sophia Eleo-
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Stora trappan från öfre vestibulen (nr i å planen).

nora Jenning-s godset till sin svåger, landshöf-

ding Fabian Ulfsparre. Länge förblef det emel-

lertid ej i dennes ägo. Redan är 1 808 och

1 8 1 2 - det senare året eorps de logis och

trädgården — - försålde han det till dåvarande

generalen, sedermera en af rikets herrar grefve

f lustaf Wachtmeister. I lans änka, grefvinnan

Henrietta Elisabeth Falkenberg, som öfverlefde

honom i 32 år, lät år 1830 sin son, öfverste-

löjtnanten grefve Claes Adam \\'aclitmeister till-

l()sa sig egendomen; år 187,^ (ifvergirk den till

dennes son, den nuva-

rande ägaren, kanslern

för rikets universitet

m. m. grefve Fredrik

Cl:son Wachtmeister,

sedan 1884 gift med
friherrinnan Louist> af

Ugglas.

Tistad är ett tre\å-

nings stenhus af rektan-

gulär grundplan. Iluf-

vudfasaden erbjuder in-

genting särskildt an-

märkningsvärdt. \'ackert

afputsad i en gulbrun

ton iir den uppdelad ni c

delst enkla, kvaderaktigt

rustiseradc lisener af

ringa språnghöjd — ett

sista svagt eko af den

palladianska murrytmi-

ken. Midtpartiet är något

framdraget, upptill krönt

af en trvcktklassiserande

gafvel. Vattentaket är, som redan är
nämndt, af ringa branthet; barriären där
Iramför, af järn, uppbär i hörnen stora,

hvita urnor. Öfver gafveln befinner sig

en liten klockhuf med en nog så lustig

dekoration: en stor tupp med en ros i

den lyfta klon, det heraldiska tecknet i

den Rosenhaneska vapenskölden.

Genom portalen i fasadens middinje
— med skulpterade ekdörrar af modärnt
arbete — inträder man i vestibulen, korri-

dorartadt framdragen genom husets hela

bredd och med dörr ut till trädgårds-

anläggningen på baksidan. Väggarna äro

målade i marmorimitering och med visa

tänkespråk. Till vänster för den breda,

i tre afsatser delade trappan upp till

andra våningen. Trapphuset är ett af

slottets allra mest tilltalande partier. Vid
den restaurering, som den nuvarande äga-

ren lät detta undergå på 1890-talet, erhöll

dess tak sitt nuvarande städiga skick; i hvar-

dera hörnet ett stort vapen — det Wachtmeister-
ska och det Ugglaska — hållna af tvänne för-

träffligt modellerade drakar efter teckning af Agi
Lindegren. Under hålkälen löper en målad de-

korering: ornamentsomgifna kartuscher med sin-

nebilder och latinska sentenser. Öfver första

trappafsatsen är i muren fästad en större min-

ncstafla af rödbrun marmor med en inskrift, år

181 2 ägnad hågkomsten af slottets byggherre

Stora salongen (nv S ä planen).
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Igensatt.

af efterträdaren grefve Gustaf Wachtmeister.

Midt på det stora väggfältet slutligen en mycket

stor oljemålning, en vildsvinsjakt af Snyders;

kommen ur den numer sprängda Forsmarks-

samlingen (Granberg: Les collections privées n:r

213) — som förr ägde ännu tvenne jaktscener af

samma mästare och af liknande mått — en liffull

och imponerande framställning i en dock numera

troligen något mörknad kolorit.

Från trapphuset leder genom en liten anti-

chambre en dörr in i stora salongen; fordom

beträdde man den genom en dörr i den norra

långväggens midt, men denna är nu

Till detta

rum hade

ursprungli-

gen Hoppe
uppgjort ett

förslag till

en öfverdå-

digt rik ro-

kokodeko-

rering, med
sina speg-

lar, nätverk

och skulp-

terade väg-

gar ett vac-

kert prof på
hvadlärjun-

geskapet

hos Hårle-

man varit

nyttigt till

och för hvil-

ken epo-

kens deko-

rativa geni

par préfé-

rence, J. E. Rehn, säkert icke behöft skämmas. Af
detta förslag kom dock endast detaljer till utförande;

efter en del smärre förändringar, som i nyantik tid

vidtagits vid interiören, igenkänner man dock ännu
från den äldre skissen bl. a. de rika nedhängande
blomfestongerna på kortväggarne. Andra prin-

ciper kommo att bli bestämmande. Just under
de år, då bygget pågick, började äfven här uppe
i Sverige rokokolinjernas kapriciösa kurvor och

doktrinära osymmetri att brytas af en ny smaks
stilfordringar, och arkitekten-dekoratören har icke

kunnat undgå att taga intryck häraf. Som prof

på ett aristokratiskt slottsrum från den första

fasen af den s. k. gustavianska stilens historia,

har Tistads stora salong ett historiskt icke mindre
än ästetiskt intresse. Modefärgerna hvitt och

Stora salongen (nr 8 å plancnj.

guld härska enväldigt. I den skulpterande relief-

ornamentiken råder redan en efter den föregå-

ende tidens anarki völgörande ordning i kom-
positionens hållning såväl som i linjernas gång.

Men rokokons lätthet och grace lefver ännu i de

naturalistiska slingorna af blad och blommor, i

skyggheten för den långtrådiga stelheten och i

aftrubbningarna af allt för skarpa hörn. Det
hela är af en den lyckligaste effekt, förhöjd af

det välproportionerade rummets egna vackra

mått. De förändringar, som senare kommit till

stånd ha också varit af varsamt slag och störa

ej helhetsverkan. De bestå af en omdekorering

af väggfäl-

ten mellan

de tre höga
fönstren, i

utbytandet

af en målad

kakelugn

mot en öp-

pen spis af

skulpterad

Carrara-

marm or —
tillkommen

under gref-

ve Gustaf

Wachtmei-

sters tid —
samt den

dekorerade

omfattnin-

gen af spe-

geln öfver

densamma.
Hvad som

annars ge-

nast vid in-

trädet framför allt fäster uppmärksamheten på sig,

är den stora oljemålning, som fått hedersplatsen på
den midt emot varande kortväggen och där nå-

ende från golf till tak: Julius Kronbergs »Kleo-

patras död». Signerad i Rom 1883 tillhör den

samma skede som »David och Saul» i National-

museum och »Drottningen af Saba» i Göteborg.

Ehuru utan dessa bådas ryktbarhet, torde den

likväl lugnt kunna beteknas som mästerstycket

ibland dem. Den är ett praktstycke, som man icke

glömmer sedan man sett det. Det är icke bara

dess öfver allt beröm uppdrifna tekniska egenska-

per som verka det, dess utomordentliga komposi-

toriska byggnad och det glänsande ädelstensskim-

ret öfver den epikureiskt vällustiga koloriten, fros-

sande i alla palettens möjligheter af kombinationer
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och harmonierin<,^ det ligger också något af hög,
förnämt skiten monumentahtet, en obcvekHg själs-

lig resning i denna skildring af en världsdrottnings

skakande undergång. Jag vet icke hur långt
man skall ha drifvit sin radikala ortodoxi vis-

å-vis »historiskt

måleri» för att

icke inför denna

duk dock få nå-

got af de starka-

ste intryck, ett

konstverk kan ge.

Af Kronbero:

finnas ännu flere

arbeten påTistad.

Utom dem, som
ingå i den fasta

dekorationen och

som i annat sam-

manhang skola

nämnas, märkas:

»Diana» (1882)

med hundar och

döda fasaner -

ett utkast ined

vändedikation till

den nuvarande
Förmaket 'nr o A planen)

ägaren, ett litet bravurst} cke i en senvenctianskt

pastos kolorit — »Hoppets offer på kärlekens

altare» (1884) — miniatyrniålning på solfjäder,

en ung kvinna, offrande vid en Erosstaty i ett

kvällskumt Mcdclhafslandskap — »Amoriner»

(1880) och ett höstlandskap (1880) på en tre-

delad skärm med motiv från Tistad.

Utom » Klcopatra» är det framför allt textiler

och mobilier, som ge salongen dess ka-

raktär.* Den högra långväggen — från

jngångsdörrcn räknadt — är täckt af en

1 700-tals-gobelin, med en del förenklin-

gar utförd efter ett stick af Jac. Ph. Le
Bas efter R. von Falens målning sPrise

du IIcron >. Till Tistad har den kom-
mit som gåfva till grefve (lustaf Wacht-

meister från dennes broder amiralen grefve

(Jacs Adam Wachtmeister, hvilken i Göte-

borg inköpt den af en från Paris under

skräcktiden hemkommen svensk. Som
tack skall mottagaren hafva skänkt sin

broder sin allra bästa ko! — Kn replik

af denna gobelin satt fordom i \'ictor

Hugos hem i den s. k. Salon du (io-

belin.

Bland textilerna intages dock utan fråga första
rummet af den dyrbara, i färg utomordendigt
deliciösa matta — en gång brudmatta inom den
nuvarande ägarens mödernesläkt — som på till-

börlig hedersplats är uppfäst på en särskild

montre. Den fin-

nes afbildad i F.

Martins »A hi-

story of oriental

carpets before

1 800», del I, och

där angifven som
ett persiskt arbe-

te från c:a 1620.

— Fn kollektion

af andra orienta-

liska mattor ses

för öfrigt på golf-

ven i flere af slot-

tets rum.

Bland mobili-

erna märkas en

vacker glaskrona,

som uppges ha

blifvit inköpt från

Åkerö på auk-

tionen efter Carl

(lustaf Tessins död (1771), men synes vara åt-

minstone ett eller ett par decennier senare; en

rokokopendyl med bronsornament och med ur-

skif\"an signerad »E. P. (Jhman, Stockholm»*;

ett ståndur trolieen af messint niirnberger-

* En pendyl med alldeles öfverenstämmande foder, men med taflan

sijjnerad »Hans Wessman, Stockholm» finnes i K. lnisgerådsamlin<,'cn.

Iiiitliger: Konstsamlingarna å de svenska kungliga slotten II pl. 112
' Svenskt arbete från 1700-talets midt ) samt ]ia 1 »kna.

* För några ftr sedan sSgs här ännu en goil van der

Helst — en Vanitas mundi-framställning, också den ur h"ors-

niarksamlingcn ^Granberg n:r 205). Den är numer öfvcr-

f(ir(l till grefve WaclUnieislers privatvåning i Stockholm. Förmaket (nr 9 å planen).
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arbete från i 500-talet, enligt traditionen af Gu-

staf Otto Stenbock tagen i Oliva kloster, tyvärr

med spolierad framsida men de andra sidorna

prydda med intressanta gravyrer: ä gafvelsidorna

framställningar af korsfästelsen och uppståndel-

sen, å det takformiga locket en putto med tim-

glas och dödskalle som symbol af förgängelsen

jämte Eva och döden pä hvar sin sida om
paradisträdet samt å baksidan de tolf apostlarne

ordnade i rader öfver hvarandra, allt omgifvet

af vegetativa och beslags-ornament; en stor vas

af blå-hvit Delft-fajans med det grefliga Oxen-

stiernska* vapnet, sam-

mansatt af bitar, som
hittats på vinden af ett

trädgårdshus; ännu en

dylik, likaledes samman-
fogad af tillvaratagna

fragment, är uppställd

i ett af kabinetten.

Från salongen leder i

västra kortväQ^o-en tven-

ne dörrar, den ena till

matsalen, den andra till

ett par mindre sällskaps-

rum. Det första af

dessa har äfven det sina

väggar prydda med en

skulpterad dekoration af

samma slag som det

yttre rummet och med
ett oljefärgsporträtt af

baron Fredrik Bengt

Rosenhane i jaktparyr

inboaseradt mellan fön-

stren. Numer äro dock

väggarna helt och hål-

let öfverhöljda af dra-

perier — ett utomor-

dentligt vackert grå-

grönt kinesiskt siden Presidenten Baron

med handniålade blom- oijcmäininj,r, si;,rn. j. oi

mor, hvilket för åtskil-

liga år sedan hittades hopruUadt och förglömdt i

ett undanställningsrum. Utan tvifvel har det en

gång tapetserat något rum i det gamla slottet;

man ser ännu här och hvar i kanterna spikhål,

som tala ett tillräckligt tydligt språk. Långväg-
gen är upptagen af en stor väfd tapet med ämne
ur Simsons historia inom en ram af förträffligt

komponerade renässansornament, ett 1 500-tals-

arbete väl af Bryssel-tillverkning, med sin varma

* Baron Jolian Rosenhane var 4:0 yangeii (i;o6) ^ift iiicil en
grefvinna Oxenstierna till Korsholm och Wasa, likaså cl. y. barcm
Schering i sitt första äktenskap (1715 — 1735).

röda och bruna färgskala af stor nobelhet i

verkan.

Af taflor i detta rum drar främst ett por-

trätt uppmärksamheten till sig, ett midjestycke

framställande den ofvan nämnde presidenten i

wismarska tribunalet baron Johan Rosenhane.

Det är Signeradt J- Ovcns, Amsterdam 1(16....

Den sista siffran är oläslig, men årtalet kan icke

ha varit senare än 1663, då konstnären detta

år på kallelse från det schleswigska hofvet af-

flyttade från Amsterdam för att ej mera åter-

vända dit.*

Arbetet är ett särde-

les framstående prof på
den uppburne danskens

konst, adlad under in-

tryck från Rembrandt
och i ännu högre grad

v. Dyck. Den afbildade

är framställd i halfpro-

fil, i lätt antikiserande

dräkt — violett arm-

draperi, guldbrun bro-

kadmantel — och med
kom mandostaf i handen;

nedtill en ramp, ett

stycke stenmur. De ko-

loristiska anslagen äro

af en utsökt och reser-

verad förnämitet; den

bruna grundtonen i bak-

grund, mantel och peruk

lyses upp af ärmens vio-

letta och karnationens

hvitaktiga lokalfärger.

Åtskilligt annat är än-

nu i detta rum att an-

teckna. Af taflorna äro

redan de af Kronberg
nämnda — så när som

på landskapsskärmen ha

de alla här sin plats.

Andra dukar af mo-
därnare datum äro tvenne goda Skånberg —
venezianska hamnstycken — Alfred Wahlbergs

vackra landskap »Från Antibes» (1890), som sågs

på minnesutställningen här om året, samt Eilif

Petersens »Korfitz Ulfelds död» (1874). Af de

äldre, smärre saker, som här hänga, märkes ett

* Enligt Hahr: David von Krafft finnes på Skånellaholm i Upp-
land ännu ett Rosenlianskt porträtt af Ovens — af baron Göran R.
1(141)— 1677, ]()han R:s \'ngre broder. Friherrinnan Sophia Eleonora

Rosenliane, som jämte sin bror öfverlät Tistad till landshöfding Ulf-

sparre, var gift med hofmarskalken Jennings på .Skånellaholm. Som
gåfva af henne ha flere ]<.osenhaneska familjeporträtt iifvergått till

Gripsholms-samlingen.

Johan Rosenhane.

ens. Amsterdam i66
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gumhufvud i svart huckle, som enligt påskrift

å baksidan skall vara »Ostades mor, målad af

Ostade». I hörnen stå tvenne Hauptska hörnskåp

(Böttiger: Haupt pl. 1 8), af hvilka repliker finnas

i Nationalmuseum. På det ena står en brons-

statyett, en Persevs antagligen, ett 1 500-tals-

arbete i Giovanni da Bolognas art. I dörröpp-

ningen till stora salongen hänger en inramad

tuschlavyr, en del unga damer i ett landskap,

men hvars signatur med blyerts — Lafrensen

— är senare tillkommen och betydligt osäker.

1 dörröppningen midt emot ses ännu en liten

intressant sak af samma
art, en tuschteckning

med rödbrun lavyr, före-

.ställande en liggande

herdinna med en lekfull

bock. A papperets bak-

sida läses: »par Mon-

sieur Boucher le 29 du

mois de Novembre en

1764 å Geneve». Bla-

det har ursprungligen

tillhört Sofia Albertinas

samling och har däri-

från vandrat öfver till

grefve Barcks och baron

Nordenfalks."'

I det inre kabinet-

tet står en vacker ro-

kokosekretär signerad

Hll{MRS( Johan Hen-

rik Reijmers d. ä.)^^^' och

med Stockholms snic-

karäm betes stäm } )elm o-

nogram .S. S. A. l'å ett

staffli .står en utomor-

dentlicr liten akvarell-

komposition af rödt,

blått och hvitt, ett huf-

vud af en gammal turbanprydd oriental, skänkt

»Till G. W. Palm vänskapsfullt af l^gron Lund-

gren». På Tistad finnas för öfrigt ännu ett par

arbeten af 1 .undgrens hand, en elegant rödkrite-

teckning af tre spanjorskor och ett flickhufvud

(båda signerade 1^. L.). — \'äggarne i kal)inctlet

äro klädda af en lädertapet af ovanligt slag, mörk-

blå, schaggartadc fält med en symmetrisk l)and-

ornamentik i guld, antagligen från den karolinska

barocktiden.
"

lifter att iia varit använd i det

lut par iiUhe hamlu-ckningar ses iifven a amlra häll i slotlct: en

rndkritcleckiiin.; tillskrifvcn Gucrcino — sittande man, lyggfigur -

och en .Ganvmed» {nklkrita) tillskrifvcn Guido Reni, den ff.rra lu'-

sprungligcn tillh.".rig prof. Fogelberg. den senare nr <ien W ahrctulorflska

samlingen.
** Mästare 1754, f

B'''tti^;'-i : Ilauiit s. 113.

Kabinctlct [m k

gamla slottet, har den i det nya i äldre dagar

varit förvisad till diverse gästrum, tills den åter

konimit till heders å den plats, där den nu är

anbragt. —
Från stora salongen är också, som nämndes,

ingången till matsalen. Inredningen stammar
helt och hållet från 1890-talet. Väggarne äro

parketterade i ek, med förgyllda ornament och

ramar kring de inboaserade familjeporträtten,

till antalet 21. Bland dessa fäster man sig sär-

skildt vid porträttet af Hilla Brita TroUe, som
T 748 gifte sig med grefve Fredrik Wachtmeister,

ett verk af Per Krafft

d. ä., denne allt för litet

uppskattade, men som
psykolog dock kanske

alla sina svenska sam-

tida öfverlägsne konst-

när. Hennes man är

målad af Scheffel. C.

F. v. Breda har 1801

målat grefve Gustaf

Wachtmeister och hans

maka, född Falkenberg,

särskildt herr-porträttet

särdeles vackert, en gref-

ve Falkenberg (1808)

— en af grefvinnans

bröder— samt riksdrot-

sen wrefve Carl Axel

Trolle-Wachtmeister;

dennes porträtt är icke

signeradt, men är ge-

nom sina stilistiska egen-

skaper säkerställdt; 2

repliker finnas däraf,

det ena ägdt af Lunds

universitet, till hvars a-

kademic-kansler Wacht-

meister 1789 utnämn-

des. Ett stort ryttarporträtt — ganska veder-

häftigt, om ej med mycken geist måladt —
framställer presidenten i Bergskollegiet, grefve

Jacob Spens (j 1721), af allt att döma måladt

åtminstone före 1704, då han tog afsked ur

krigstjänsten; den målade inskriften, som uppräk-

nar hans titlar, däribland grefvetiteln, som han

erhöll först i 71 2, kan tydligt skönjas som senare

tillkommen. I högra nedre hörnet läses dess-

utom en signatur:

Birgitta Stenkels Vxor

A J U Ciillen fecit.

Signaturen kan synbarligen blott betyda, att

arbetet effektuerats af en konterfejarateljé, som,

o-rundad af en viss A. J.
U. Cöllen, ännu efter
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dennes död uppehölls af änkan, Birgitta Sten-

kels.* Hvem denne CöUen var, vet jag ej. Må-

hända var han far till den David von Cöln

(CöUen), som möter som tapetmcålare och konter-

fejare vid 1700-talets midt och som af Hahr

(David von Krafft s. 127) namnes som mästare

till några dåliga frukt- och blomstersmycken på
Gripsholm och Ulriksdal."* Så vidt jag vet, stå

vi här för ett nytt namn i vår äldre konst-

historia, icke så mycket föraktligare än många
andra, som fått sig ett hörn anvisadt i den foster-

ländska ärans panteon.

Tistads nuvarande ägare är i en gruppbild

med sin familj målad af Julius Kronberg 1891.

Till familjeporträtten äro äfven att räkna de

miniatyrer, som
förvaras i ett af

kabinetten, utför-

da af Gillberg,

Frsenckl m. fl.

Ett särdeles till-

talande är det

som föreställer

friherrinnan Stu-

re född Ingelotz

— grefvinnan

Wachtmeisters

mormor — ut-

förd någon gång
omkr. år 1 800,

och signeradt

HR, antagligen

= Henrik Roos
af Hjelmsäter,

den bekante mi-

niatyr- och akva-

rellmålaren, med
hvars (osignera-

de) själfporträtt i Nationalmuseum vår miniatyr

med sin dämpade, i en förenklad skala hållna

kolorit företer ett ganska påfallande syskon-

tycke.***

I andra våningen till höger om stora salongen

följa så grefvinnans skrifrum — ursprungligen

paradsängkammare — och toilettrum. Sängkam-
marens fasta inredning är den ursprungliga.

* Ett icke ovanlii^t fiirhållande. För att blott nämna ett exempel,
utiUvade den gamle konterfej aren och målarmästaren C. Christman
d. ä:s änka, Beata, åtskilliga år sin aflidne mans profession.

** Mila Hallman har åtskilligt att berätta i sin bok »Målare och
urmakare etc.» om en viss von CöUen, tapetmakare och konterfejare,
utan att dock nämna dennes fiirnanin. Af allt att döma afses emel-
lertid den ofvannämnde David v. Cöllen.

*** Af R( )os finnes på Tistad också en rajipt gjord, akvarellerad
pennteckning (fullständigt signerad). — Bland miniatyrerna är att niimna
ännu ett, ehuru ej till familjeporträtten hörande, porträtt af en okänd
dam från 1700-talets senare hälft, sign. J. B., af synnerlig nobless,
säkerligen af en icke-svensk.

Matsalen (nr

De skulpterade dörrstyckena ha fått sina speglar

prydda af Kronberg med flygande amoriner —
läckert och gratiöst. I ena långväggen är plats

för en djup sängalkov, i den midt emot är mel-

lan fönstren inboaseradt ett gossporträtt, som upp-

ges framställa en ung Stenbock. Väggar och säng-

himlen äro klädda af grågrönt siden, som skall

sänskildt blifvit bestäldt från Lyon för rummet vid

dess inredning. På väggarna hänga baron Fre-

drik Bengt Rosenhanes och hans gemåls por-

trätter, ett par Lundbergs-pasteller. Som en

kuriositet kan nämnas den lilla tafla, som icke

utan skicklighet hopsatts af olika sidenlappar och

dedicerats till grefvinnan Eva Sophia »par son

tres humble et tres obeissant Serviteur F. V<.

Hoppe», en re-

produktion att

döma efter un-

derskriften —
»Les amuse-

ments de la vic

privée» — när-

mast efter L. Su-

rugues stick af

en genre af Char-

din,vid denna tid

i Lovisa Ulrikas

ägo på Drott-

ningholm.*

Rummets för-

nämsta prydnad

utgöres af det öf-

verdådigt ståt-

liga skrifbordet.

Detta praktfulla

rokokoarbetehar

en gång tillhört

Lovisa Ulrika

och sedan Carl Gustaf Tessin på Åkerö. Efter

dennes död inropades det på auktion af ägaren

till Tistad. Om denna pjes kan närmare läsas

i Böttigers »Haupt» sid. 44.

Toilettrum mets väggar äro beklädda med rödt

siden, köpt från ett gammalt palats i Perugia.

Ofver dörren ses ännu en komposition af Kron-
berg, putti lekande med brefdufvor — rummet
har förut varit skrifrum — inom ett rikt rokoko-

ramverk.

Härmed är redogörelsen slutad för andra vå-

ningens rum. I första våningen äro kök m. m.

jämte en fil gästrum förlagda. I dessa senare

finnas ännu flerstädes rokoko-dekoreringen i be-

håll, målade väggar eller dörrstycken med putti.

Ett af dem har sina väggar indelade i rutor

* Nti i Nationalmuseum.

jilanenj.
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och dessa rutor äro prydda med
porträtt af deltagarne i någon glad

karneval - blomsterflickor, nvmnor,

abbéer, turkar — som väl gått af

stapeln här under den rosenhane-

ska tiden — ett brokigt galleri af

betydligt kulturhistoriskt kuriositets-

intresse.

I våningen två trappor ujjp ;u-

hufvudrummet det som i sig före-

nar biljard och bibliotek, en stor sal

sträckande sig tvärs igenom husets

bredd. Väggarna blefvo vid restau-

reringen på Qo-talet dekorerade

med målade halfkolonner, vapen-

sköldar m. m. lui del niodärna

taflor träffas här af \\. I .iljefors,

A. \\'ahlbcrg, G. Pauli, äfvensom

några äldre, en mycket god kopia

af hufvudet ä \'elas(|uezs Innocen-

tius-X-portriltt, utförd af Söder-

mark''' samt en II()rbcrg, en ( )stade-iniitation

med en skrattande gosse. A dess baksida läses:

»Måladt af Pehr Hörberg alcnast med Hvitt,

Svart, Rödt och (lult till at förs()ka Appelis-

Målningssättet. Dessa färgor äro lilijhvit, Lius-

ocker, Kim rök och Zinober. Modellen til denna

Bild var den Lustiga Andreas Stijbbliend. A:o

I 78

1

Af intresse är också en större nederländsk

duk,'' franiställand(> en hamn med lossande skepp

* Ur Forsniarl^ssaiulin^oii.

Säiigkaiiiinaren nr 7 a planen).

och en stor mängd åskådare på stranden. Den
uppges föreställa Karl II:s inskeppning till Eng-
land hvad också förekomsten af de engelska

flaggorna gör sannolikt — och tillskrifs W. Schel-

links. Denne har också, enligt A. v. Wurzbachs
»Niederländisches Kiinstler-Lexikon » (iqo8) må-

lat en duk behandlande detta ämne och med
hundratals figurer, hvilken ännu 171 5 efter Hou-
brakens vittnesbörd befann sig i en holländsk

privatsamling. Dancker Danckerts har stuckit

den i koppar'' efter det nu förlorade originalet.

.\r det detta original vi här ha framför oss?

Våningen upptas för öfrigt af

gästrum m. m.

Tistad äger ingen gammal park-

anläggning i egentlig mening. Den
vackra skogspark, som nu finnes

öster om slottet och i hvilken man
lägger märke till en del granar af

ovanlig höjd och ^frodighet, är af

helt nytt datum. Å Thersners lito-

grafi i hans »Fordna och nuvarande

Sverige» ses stenmurarne, på hvil-

ken den södra gårdsterassen är an-

lagd och hvilken numer döljes af

de nedanför växande trädens grön-

ska, resa sig direkt ur den omgif-

vande terrängens ängar och gär-

den. Däremot finner man vid hu-

sets norra sida en gårdsanläggning

— den s. k. »fer å chevafen» —

Hihiiotck och biljaid 2 ti. upp.

* Le Blanc: Manuel etc, Dancker Danckerts

n;o I. Bladet är icke upptaget af Bartsch. —
Jag har icke haft tillfälle att jämföra sticket med

Tistad-taflan.
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som i äldre tider i viss mån ersatt denna brist

och som ännu utgör ett af slottets mest tillta-

lande" partier. Till formen en half ellips, öm-

sintes den på alla sidor af med nischer lifvade

sträckmurar, af-

slutade i bak-

grunden på hvar

sin sida om in-

gångsöppningen

af tvenne den-

samma flanke-

rande högre

byggnader. Till

dessa murar an-

sluta sig å ut-

sidorna diverse

ekonomibyggna-

der. Gården är

planterad med
träd och blom-

rabatter på väl-

vårdade gräs-

mattor, omgifna

af sandgångar. I

nischerna stå blå-

hvita vaser, kopi-

erade efter de

ofvan nämnda
Delftkrukorna.

Hela denna an-

läggning är ut-

förd efter Hop-
pes ritningar, på
några förenklingar när, däraf den viktigaste, att

de nyss omtalade bakgrundsbyggnaderna icke

erhållit sina af arkitekten tänkta höga tälttak.

Hoppes mönster har säkerligen varit en af

planerna i Wijnblads ofvan anförda plansch-

verk — tab. XII: I — i sin ordning inspire-

rad af italienska förebilder. Så vidt jag vet, är

anläggningen ett unicum i svensk herrgårds-

arkitektur.*

Till sist kan tilläggas att stathus, uthus m. m.

på hufvudgården äro i mönstergillt skick, till

större delen ny-

uppförda. Ett

större ekonomi-

komplex af sten,

anlagdt rundt

om en rektangu-

lär plan, är af

gammalt datum,

möjligen stam-

mande från den

rosenhaneska ti-

den. Det inne-

höll förr ladu-

gård och logar,

men då sådana

nybyggts 1888,

inreddes detta till

mejeri, arbets-

ställ, slakthus

m. m.

Tistad — belä-

get i Bärbo soc-

ken och Jönåkers

härad af Söder-

manlands län —
omfattar tillsam-

mans med det

Vy från dammen. därmed förenade

Näs 3 1 Vt mtl

och en areal af 4,248 har, hvaraf 1,742 har åker

och 2,352 har skogs- och hagmark. Af åkern

är 585 har under eget bruk och 1,157 har

utarrenderade mot penningarrenden. Taxerings-

värdet är cirka 960,000 kronor.

* Det kan nämnas alt under gården funnits hvälfda källarhvalf

från en äldre byggnad. Att dessa skulle varit rester af det ned-

brunna slottet är emellertid icke troligt.



OSTER-MALMA
LUDGO SOCKEN, RÖNÖ HÄRAD, SÖDERMANLANDS LÄN

Af GUSTAF UPMARK

Suecia anticjua et hodierna, denna ovärderliga

kiilla för vår kunskap om äldre svensk

slotts- och palatsarkitektur, skildrar med
silrskild förkärlek byggnader frän det karolinska

tidehvarfvet, Krik Dahlbergs egen tid. Med den

största noggrannhet ätcrgaf den flitige teck-

naren dessa prakt-

fulla slott, som af

fältherrar och riks-

råd bland hans

samtida uppfördes

kring Mälarens el-

ler de söderman-

ländska insjöarnas

stränder. Knappt
någonstiides fram-

träder den karo-

linska tidens pomp
och ståt, dess sinne

för >>ordonnance

-

och praktfull, ge-

nomtänkt helhets-

verkan så som i

dessa slottsanlägg- Ku nslirddct

n ingår. — \^äl har Hugo TigerschiöUi.

man kunnat påvisa

att Dahlberg här och hvar ;vin majorem patriir

glorianv> idealiserat sina vyer öfver de svenska

slotten, kompletterat ett och annat som kanske

varit tillämnadt, men aldrig blifvit utfördt; men

i det stora hela gifva dock de många koppar-

sticken en "od föreställning om verkligheten. Nu-

mera är det ju endast i jämförelsevis få fall som
vi i detta afseende kunna i detalj kontrollera Dahl-

berg. Terrasser, trädgårdsmurar, trappanlägg-

ningar, lusthus och flygelbyggnader kring de

stora slotten hafva oftast skattat åt förgängelsen;

de konstfulla blomsterritningarna och parterrerna

hafva slopats, en-

dast de präktiga

lindalléerna, nu

uppvuxna till ål-

driga jätteträd, stå

kvar.

En anläggning

från detta ärorika

tidchvarf, som i sitt

nuvarande skick,

just såsom helhet

betraktad, i allt vä-

sentligt bekräftar

Dahlbergs bild är

Öster-Malma i Sö-

dermanland, något

som är af så myc-

ket större intresse

som Dahlberg sä-

kerligen känt Mal-

ma bättre än de flesta andra af de många sven-

ska slott han aftecknat. Erik Dahlberg var näm-

ligen sedan 1666 gift med Maria Eleonora Dra-

kenhjelm, dotter i första giftet af kammarrådet

och generaltullförvaltaren Wilhelm Drakenhjelm,

ägare och byggherre till Malma.

Fru Ester Tigerschiöld,

född Neijber.
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Öster-Malma är en i hög grad typisk och

ovanhgt väl bevarad karoHnsk anläggning och

man torde icke taga miste om man påstår att

Nikodemus Tessin d. ä. varit den som uppgjort

ritningarna. — Ägendomen är belägen i en af

Södermanlands fagraste trakter, ett par mil söder

om Gnesta järnvägsstation invid den lilla i för-

bindelse med Båfven stående Malmasjön. Slottet

ligger högt vid sjöns östra sida och i sluttningen

mot stranden hafva anlagts tre höga terrassmurar

(»afsättningar») med trappor samt två midt emot

hvarandra belägna flyglar. Oaktadt sina jäm-

förelsevis små proportioner har hela anläggningen

en ovanligt seigneurial förnäm prägel. Slottet,

hvars grundplan bildar en kvadrat med i8 meters

sida, ligger nedanför och intill den öfversta ter-

rassmuren, så att den öfre fasaden med hufvud-

ingången har blott två våningar, de nedre tre.

Byggnadens grundplan och rumsfördelningen är

afgjordt tessinsk. Från den af sexton väldiga

lindar omgifna gårdsplanen, som bildar den öfver-

sta terrassafsatsen, inträder man genom hufvud-

ingången i en ursprungligen kvadratisk förstuga,

som med största lätthet kan återställas i sitt

karolinska skick. Midt framför sig har man här

ingången till den stora salen, ett präktigt rum
beläget i husets midtparti med tre fönster mot
sjösidan. Pä ömse sidor härom ligga de öfriga

rummen symmetriskt och till vänster om för-

stugan befinner sig trapphuset, anordnadt på

samma sätt som i många andra tessinska slott

och palats, t. ex. Sjöö i Upland eller Seved Bååts

palats, nuvarande frimurarhuset på Blasieholmen

i Stockholm, ehuru af anspråkslösare proportio-

ner. Trapporna och de kvadratiska vändplanen

täckas af eleganta krysshvalf och begränsas mot
det öppna trapprummet i midten af balustrader

mellan fyra murpelare. Denna nedre våning

torde i öfverensstämmelse med tidens bruk hafva

innehållit de »dageliga våningarna». En trappa

upp var praktvåningen. Förstugan belägen ofvanpå

den nedre har ännu kvar sin i grisaille mot blå

botten i stuckimitation målade plafond. Rums-
fördelningen är för öfrigt väsentligen densamma
som i bottenvåningen med en stor sal, nu bil-

jard, i midtpartiet åt sjön och på sidorna härom
smärre rum. Icke mindre än f3'ra af dessa hafva

i behåll sina karaktäristiska i crrisaille målade
tak, som afse att ersätta de i praktfullare slott

använda stucktaken. Tre af dessa plafonder

hafva blå, den fjärde gul bottenfärg och alla

äro försedda med en liten fris kring väggen.

Egendomligt nog finnes i intet af dem något

monogram eller vapen, som kunnat gifva anled-

ning att bestämma deras tillkomsttid. Genom
jämförelser med de talrika dylika tak som fin-

nas bevarade på andra håll torde vi dock kunna
bestämma dessa till 1670-talet. Detta bestyrkes

också af de byggnadsräkenskaper för året 1668

som finnas bevarade i gårdsarkivet. Under led-



ÖSTER-MALMA

i III 1

Östcr-Malma frän sjösidan.

ning af Bencdix l)ilman, - b}'o;gemästare för steen-

husct ; var man imdcr delta ar sysselsatt 1)1. a.

med att Iäi4",i4a tak på slottet och lägga in golf

i andra våningen: >.S\ven Swensson glasmästare »

satte in fönster af franskt glas o. s. v. Slottet

har tydligen uppfcjrts under slutet af i66o-talet

och inredts omkring 1670.

Den förut niimnda stora trappan fortsätter upp

på vinden, som innehåller ett stort med eldstad

försedt midtrum, diir alla husets skorstenspipor

löpa samman i en enda stor skorsten, som stiger

up]) i midtcn af det p\-ramidformiga säteritaket.

Ilujrudcnticn från allcn.

Ät sidorna ligga på vinden fyra små rum, som
likaledes äro försedda med eldstäder och tyd-

ligen varit afsedda att inredas. — Nedåt leder

trappan ned i jordvåningen, som har tre fria

fasader åt den första terrassen. Äfven i denna

våning råder samma symmetri: genom hvälfda

gångar med golf af tegelplattor, som skära hvar-

andra i byggnadens midt, delas våningen i fyra

lika stora delar, af hvilka en innehåller trappan,

de öfriga kök och ckonomirum, alla med sirliga

krvsshvalf. 1'nder denna jordvåning ligger slut-

ligen en källarvåning, äfven den med präktiga

hvalf, till hvilken man inkommer genom en port

och en oåns: under den mellersta terrassen.

Äfven slottets yttre är fullständigt symmetriskt

och på grund af den kvadratiska grundplanen

äro alla fasaderna lika, försedda med ett svagt

framspringande midtparti med portal samt krönta

af en lågspetsig gafvelfronton i takfoten. Tak-

listerna och infattningarna kring t^mpanonfälten

äro af trä, målade i samma färg som putsen.

Taket är ett valmtak med afsats i midten samt

öfverst kr()nt af den stora skorsten hvari alla

rökgångarna äro förenade. Allt öfverensstämmer

än \ dag noga med den kort efter b}'ggnadens

uppförande tillkomna Sueciabilden. — Några

yttre detaljer finnas ej i behåll med undantag

af de tre små enkla portalomfattningarna af sand-

sten i jordvåningen; hufvudportalen åt den öfre

gårdssidan är förilndrad.

De två nedre terrasserna förbindas genom

trappor, af hvilka den öfre har två armar samt

räcke af smidesjärn med monogram V. E. R. S.

— Ulrika lileonora Ridderstolpe, slottsfru på

Malma vid midten af 1700-talet (se nedan).
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Trappan, som från den nedersta terrassen för

ned till stranden, är en bred, rak trappa med
järnräcken. — De förutnämnda två flyglarna

ligga på den första terrassen nedifrån räknadt,

och man kan inträda i deras öfre våning från

den närmast högre belägna terrassen. Terrass-

murarna sträcka sig ett godt stycke på ömse

sidor om slottet parallela med sjöstranden och

på terrasserna, som
hafva ett för växt-

ligheten synnerligen

gynnsamt läge, äro

anordnade blom-

sterparterrer och

längre bort träd-

gårdsland. — Den
ofvan omtalade med
väldiga lindar be-

vuxna gårdsplanen

vid slottets öfre sida

begränsas åt andra

sidan af ett monu-
mentalt gammalt
järnstaket mellan murade, hvitputsade pelare och

bortom detta ligga tvänne i halfcirkel lagda fly-

gelbyggnader af sten, uppförda i början af i 700-

talat och innehållande stall och vagnshus. Mel-

lan dessa flyglar leder en rak allé ut öfver

fälten. Den egentliga infarten till gården kom-
mer dock i rät vinkel mot nämnda väg, norr-

ifrån, och man passerar, straxt innan man blir

hafva ägts af hertig

Till vänster hiifviidentrén, till höger en af rundflyglarna.

varse slottet, de till gården hörande ekonomi-

byggnaderna, hvaribland en ståtlig-, i början af

1 800-talet byggd ladugård, loge och lador upp-

förda af nuvarande ägaren, bostäder för under-

hafvande m. m.

Malmas historia som gods går ej längre till-

baka än till början af 1600-talet, då gården skall

Karls stallmästare Anders
Nilsson Ross. Den
kom sedermera i Se-

ved Bååts (f 1669)

hand och tillökades

betydligt genom
skatteköp samt öf-

vergick sannoliktre-

dan omkring 1640
till Johan Månsson
Silfverstierna (död

1 660). I arkivet på
Malma finnas beva-

rade ett tiotal per-

gamentsbref från

1 640-talet, åtkomst-

handlingar för olika hemmansdelar, som visa hur

godset vuxit under Johan Silfverstiernas tid; hand-

lingarna äro egenhändigt undertecknade af drott-

ning Kristina eller förmyndarregeringen. Johan

Månsson var ursprungligen en fattig torparpojke,

som arbetade sig upp till att blifva en ansedd

och rik man och lämnade efter sig öfver 300
hemman, hvaribland, utom Malma, Ludgonäs

Slottet från trädgårdssidan.
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och Stjärnhohii i Södermanland, Skedala och

Stjerncrup i I lalland, Orlcisa och Nygård i Yä-

stergiHland. Aret före faderns död, 1659, gifte

hans dotter Anna Maria Silfverstierna sig med
kammarråd(,'t Wilhelm J3rakenhjelm (f 1676) i

hans andra gifte och det var under deras tid

som Malma gjordes till sätesgård och slottet

byggdes. Ankan gifte år 1680 om sig med
sedermera landshöfdingen öfver Jönköpings län

Mårten Lindhjelm ("j' 1720), som skref sig fri-

herre till Malma, men redan efter moderns död

1697 ärfdes Malma af hennes son i första giftet,

Johan Kristoffer Drakenhjelm Cf '7 '3)- Af hans

barn stupade den äldsta sonen Karl Wilhelm

Drakenhjelm, endast 1 8-årig, utanför Fredrikshall

år 1718; en dotter Eva Johanna blef år 1724

gift med den ber}-ktade presidenten l^rland Bro-

man i hans första gifte.

Malma såldes på 1730-talet till kam-

marherren Georg Thomas von Berchner

(t 1743)' Sfift i ^itt andra gifte med V\-

rika Eleonora Ridderstolpe (f i 767), h vil-

ken år 1756 gifte om sig med seder-

mera generalen grefve Valter Reinhold

Stackelberg, som dog på Malma år 1801.

Sonsonen, generalmajoren grefve Reinhold

I Aulvig Stackelberg (y i 840), sålde år 1 8 2 7

Malma till brukspatron Werner Groen d.ä.

(t 1^33)' hvars son Werner Groen d. }•.

(t 1886), år 1 85 1 sålde gården till kap-

ten Anders Otto Adelborg
(I 1868). Den-

nes son, kapten Otto Ehrenfried Adel-

borg, återfcirenade det vid faderns död

splittrade godsets delar på en hand och

sålde år 1900 Oster-Malma till den nu-

varande ägaren, kanslirådet Hugo Tiger-

schiöld och hans hustru, F.sther Neijber.

Kanslirådet Tigerschiöld har under den
tid han ägt godset framför allt egnat
sina krafter åt upphjälpande af landtbru-

ket och hvad därmed sammanhänger.
Själfva slottet och dess närmaste omgif-
ningar hafva tills vidare fått vänta på den
iståndsättning, som, om den göres med
varsamhet och pietet, skall låta denna
lilla klenod framstå såsom ett af de mest
tilltalande och helgjutna profven på det

karolinska tidehvarfvets slottsanläoeninos-

konst. — Byggnaden användes ännu huf-

vudsakligen till sommarbostad och är

möblerad i öfverensstämmelse härmed.
Stora salen i första våningen är salong,

möblerad med en hvit svensk rokoko-
möbel. Fönstren i detta rum äro i början

af 1 800-talet upphuggna ned till golfvet

och den öppna spiseln af hvit marmor härstam-
mar från samma tid. Den är af franskt ursprung,

gjord af marmor som tidigare torde hafva an-

vändts för annat ändamål; under spiselhyllan

läses nämligen följande inskrift: LES PEINES
DOI\'ENT ÉTRE FROPORTIONNÉES AU
DELIT ET UTILES A LA SOCIÉTÉ. - Till

höger ligger en liten matsal samt i hörnet mot
sjön ett förmak med rundade hörn. Här hänger

ett i olja måladt porträtt i half figur framstäl-

lande Anna Maria Silfverstierna (f 1697), den

ofvannämnda energiska slottsfrun på Malma un-

der senare delen af 1600-talet, som, enligt en å

porträttet målad lång inskrift, gjorde Malma till

sätesgård samt ; dett alldeles af sten upbygt, an-

lagt trädgårdarna med murar och afsättningar».

Ofre där under 1600-talet prakt-

Salen 1 tr. upp.
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Anna Maria Silfvcrstierna.

diler och dylika djur. De äro groft utförda

men af en god dekorativ verkan. Kring väg-

garna löper en golffris af kalkstenshällar. Dör-

rarna äro försedda med dörröfverstycken från

1 700-talets midt och pä en af dörrarna står

skrifvet med kol ordet »adieu>>, enligt tradition

skrifvet af hertig Fredrik Adolf sedan han vid

ett besök på iMalma förgäfves sökt vinna husets

} ngsta dotters, Karolina Margareta Stackelberg,

hjärta.

Från fönstren i denna våning har man en

liänförande utsigt öfver Malmasjön, på hvars

spegel en flock svanor simma, och öfver de skog-

klädda åsarna, Badelundaåsens utlöpare, som här

förläna det leende sörmlandslandskapet en allvar-

ligare karaktär. Trakten rundtomkring är eljest

typiskt södermanländsk med rika böljande fält

omväxlande med löfängar med ek och hassel

och skogsbackar med gran och fur. Godset

gränsar i nordost till den romantiskt vackra sjön

Likstammen och längst i väster gå gränserna

ned till en vik af Södermanlands största insjö,

Båfven, hvars glittrande vatten skymta från fön-

stren på Malma.
Godset består af följande hemman och lägen-

rummen voro belägna, ha sitt särskilda

intresse genom de förut nämnda grisaille-

taken, ett på duk och fyra på träpanel.

Den stora salen har ännu kvar en väldig

öppen spis af sandsten, härstammande
från slottets byggnadstid; väggarna äro

klädda med tapeter, målade som imita-

tion af väfda tapeter på grof väf och

härstammande från i 700-talets förra del.

Kompositionerna framställa jaktscener i

exotiska landskap, turbanklädda jägare

till häst och fot i strid med lejon, tigrar,

KahincHet.

Ladugården.

kroko- heter: Oster-Malma, 2 mantal, Transäter, i man-

tal, Råggärdsvik, mantal, Tofvetorp,
V-.>

man-

tal. Stocktorp, Vi mantal, Vester-Malma N:o 2,

mantal. Penningby, ^/^ mantal, Torpesta kvarn

och sås: samt läcrenheterna Bvggkärret och Kron-

ängskärret, allt i Ludgo socken, samt Nyängen
och Lillängen i Spelviks socken. Det samman-
lagda taxeringsvärdet uppgår till 176,800 kronor

och åbyggnaderna vid hufvudgården äro taxerade

till 126,900 kronor. Arealen är 1,085,6 hektar,

däraf åker 271,4 hektar, äng 4,1 hektar, hag- och

skogsmark 682,8 hektar samt mossar och kärr

4 1 ,8 hektar.

Af åkerarealen är omkring 80 hektar dags-

verkstorp och arrendegårdar sam.t 190 hektar

under eget bruk. x\ gården finnas för närvarande

80 kor af rödbrokig svensk ras, 60 ungdjur, 25
hästar och 4 par oxar.
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LAGMANSÖ
VADSBRO SOCKEN, OPPUNDA HÄRAD, SÖDERMANLANDS LÄN

Af NILS SJÖBERG

Från Vadsbro station går vägen åt nord-

väst och väster genom dessa naturliga små-

backiga ekparker som sä talrikt förekomma
i Sörmland fram till Lagmansö herrgård. Att

man nalkas märker man blott af välkomnande

inskrifter på vägkantens stenar i det början-

de 1 8oo-talets stil.

Själfva h(;rrgården

ligger dold bakom
en höjd, och först

sedan man passerat

de hvita i fyrkant

uppförda stall- och

ladugårdsbyggna-

derna och längs

sjön Långhalsens

strand gjort en

sväng kring gård.s-

planen kör man
upp på denna.

Som namnet och

terriingcn angifver

har Lagmansö,

som nu endast är

en i Långhalsen

utskjutande halfö,

en gång varit en ö, och då möjligen residens

f()r Sörmlands lagmän. Ägarna äro kända sedan

förra hälften af 1300-talet, och har egendomen

sedan denna tid beständigt gått i arf, utan att

den någonsin blifvit såld, ehuru släktnamnen

ofta i början genom giftermål föriindrats. Dess

SriilriMianlancl. IV. g

Kammarherren

Friherre Conrad Falkenberg.

förste kände ägare är riksrådet Sigge Magnus-
son af Vintorpssläkten som ägde en mängd
Sörmlandsgods, och efter honom änkan Ram-
borg Karlsdotter (1360— 1363). Sedermera öf-

vergick Lagmansö till släkten Posse från stora

Djulö och kom därifrån genom gifte med Kata-

rina Månsdotter

(Posse) till Ulf

Bengtsson (Sparre)

som 1392 skref

sig till Lagmansö
och dog 1406.

Denne efterträd-

des sannolikt af

dottern Märta och

hennes man riks-

rådet och lagman-

nen Gustaf Algots-

son Sture (t 1447),

och frenom deras

dotter Brita Sture

kom godset till

hennes båda män
riksråden David

Bengtsson Oxen-

stjerna (f 1472)

och den från Brunkebergsslaget och Viborgska

smällen kände Knut Posse (f i 500). Det ärfdes

af Brita Stures dotter i första giftet Kerstin Oxen-

stierna och hennes man Bengt Arendsson (Ulf),

deras dotter Märta (j 1527) och hennes båda

män Trötte Månsson till Eka och Åke Görans-

7

Friherrinnan Claire Falkenberg,

född Pallin.
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son Tott till Tidö (| 1520). Märta Oxenstierna

ärfdes af sonen Jörgen x^kesson Tott (f 1555)
och denne af sin änka Kjerstin Larsdotter (Sparre).

Denna Kjerstin Larsdotter, som troligen fått Lag-

mansö i morgongåfva och då äktenskapet var

barnlöst behållit gården sedan hon blef änka,

gifte 1560 om sig med Måns Pedersson Lillie-

höök till Hålbonäs, och så gick egendomen i

arf till deras dotter Anna, som på 1580-talet

gifte sig med ståthållaren Erik Nilsson Ryning

(f 161 3). Dem ärfde sonen amiralen och riks-

rådet Erik Ryning, som dog barnlös 1654. Ankan
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Gärden från sjösidan.

Maria Elisabet Kurtzel öfverlefde honom till 1678,

då hon ärfdcs af sin svägerskas Ingeborg Rynings

barn med öfversten Sivert Kruse däribland ge-

nerallöjtnanten friherre Erik Kruse af Kajbala

([ 1665). Genom dennes dotter Kristina Maria,

som på 1670-talct gifte sig med landshöfding

Henrik Falkenberg af Trystorp öfvergick Lag-

mansö till den släkt, som ännu innehar detsamma.

Efter Kristina Kruse (j 1727) ärfdes det af sonen

landshöfdingen friherre Gabriel Falkenberg, efter

dennes död 1756 af sonen landshöfdingen Gab-

riel ]vilkenl)erg, som med Kgl. Maj:ts tillstånd

öfverflyttade »fidekommissnaturen > från Odcns-

viholm till Lagmansö. Fideikommissinnehafvarna

hafva sedan hans död 1782 följt hvarandra far

efter son: Löjtnant Gabriel Falkenberg (y 1820),

kammarherre Conrad Gabriel Falkenberg ("j" 1858)

och kammarherre Henrik Gabriel David Falken-

berg
("t"

1882). Den nuvarande innehafvaren är

dennes son kammarherre Conrad Falkenberg.

Lagmansö har ett härligt läge på en i sjön

Långhalsen utskjutande udde omgifven af stor

trädgård och parkanläggning med hufvudbygg-

naden flankerad af två gårdsflyglar och två sjö-

flyglar på en gårdsplan, som i terrasser sänker

sig ner till stranden och båtbryggan. Gården
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J

Flygelbyggnad-

var redan bebyggd under början af unionstiden,

då Ulf Bengtsson (Sparre) bebodde densamma.
Den blef likväl sedan ombyggd, som framgår

af följande stenstil i hallen.

»Lagmansöö Hus • Ar 1659 Bygdt • I Fyra

Mansåldrar • Af Förfäder • Nyttjadt • Blef Af
Gammalt Nytt • Ar 177 1 • Kostnaden Ringa •

Bestånd och Hopp • Om Lika Ålder • Bero •

Af Försynen • som • Styrer Wansklighetens •

Lagar.»

Således tyckes fru Maria Elisabet Kurtzel hafva

byggt ett äldre hus, enligt uppgift af trä, som af

landshöfding Gabriel Falkenberg ombyggdes.
Originalritningarna signerade af F. W. Hoppe
1767 finnas bevarade. Enligt dessa hafva gårds-

flyglarna kvar sina ursprungliga fasader, hufvud-

byggnaden har genom en 1 864 utförd restauration

blifvit betydligt förändrad.

Hufvudbyggnaden har midtrisalit med fronton

hvarpå ur och däröfver ett litet klocktorn med

Plan af nedre våningen.

I. Ilallfn. — 2. Skrifiuiii. — 3. Bibliolck. — 4. Biljard. —
10. Kabinett. — 11. Skri/rum. — 12. So/iuin. — 13. SrrTrri/iosn/m

I C

Utsikt åt trädgårdssidan med växthuset.

flaggstång. Risaliten har tre fönster, på hvardera

sidan därom äro fyra. Hörnen äro markerade

med pilastrar, undervåningen är rustlcerad. Taket

är ett brutet tegeltak. Portalen är modern med
en däröfver insatt äldre sten med Falkenbergska

vapnet och årtalet i 77 1. Enligt originalritningen

var hufvudbyggnaden förut mera lik flyglarne,

hela risaliten var rusticerad, däremot ej under-

våningen, endast tre fönster funnos pä hvardera

sidan om risaliten, i stället för det ena en ru-

sticerad pilaster, hörnpelare voro rusticerade och

portalen hade nischhvalf liksom flyglarna. Dess-

utom visar ritningen att här funnits två staket-

inhägnade gårdar för de olika rangklasserna.

Flyglarna, af hvilka den högra från stora trappan

räknadt öfver porten har en sten det Falkenbergska

hjärtevapnet och inskriften G. F. A:o MDCCLXIT,
den andra en med Ribbingska och B: C: R. A:o

MDCCLXXII, hafva fullkomligt lika yttre. En-

vånings med tvåvånings midtrisalit med fronton,

brutet tak med vindskupor; risaliten, hörn och

Plan af öfre våningen.

5. Sofriiw. — 6. Passat^f. — 7. G<i.<tniir. — 8, 9. Sci/oai^rr. —
— 14. Matsal. — 15. Veranda.



Hallen (nr I å planen)

pilastrar rusticerade. Den vänstra innehåller kök

och ekononiirum, den högra, som säkcrlig-en

tjänade som herrskapets boningshus innan ännu

midtbysj^gnaden var uppförd, har ännu kvar af

1 700-talsinredningcn dörröfverst\ckcn med exo-

tiska scener, tak med stora hälkälar och i säng-

kammaren en alkovinramning med musselorna-

ment.

I hufvudbvi 'nåden har undre väninijen en

gång haft en fyrdelning genom förstuga och två

från denna åt båda sidor utgående korridorer i

husets längdaxel. Denna är nu något ändrad.

Till höger om den hall, i hvilken man först kom-

mer in, ligga gästrum grupperade kring en korri-

dor, under det vänstra sidan däraf utgöres af

en herrvåning, bestående af arbetsrum, bibliotek

och biljardrum. \'äggarna prydas med porträtt,

hvilka jag sedan i ett sammanhang skall nämna,

och i arbetsrummet märker man två inlagda gu-

stavianska byråar, hvaraf isynnerhet den ena är

utmilrkt vacker.

]{n dubbeltrappa för från hallen upp till öfre

Skrifllim 2 å |ilanrn). Trappan i öfrc råningen.

10 I
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våningen. Ett förrum innehåller en vapensam-

ling och tio synnerligen intressanta stora akva-

reller med turkiska motiv, utförda 1789 af den

franske måla-

ren Louis Ni-

colas de Les-

pinasse (i 734— 1803) för

Ignatius Mou-
radgeaD'Ohs-

sons stora ar-

bete Tableau

général de

Tempire otho-

man, men en-

dast delvis där

använda.

Från för-

rummet leder

en dörr rakt

fram till ett

hvardagsrum,

till höger om
detta ligger

salongen och

innanför den-

na ett kabinett,

till vänster om hvardagsrum met ligger matsalen.

Dessa rum upptaga den mot sjön och gårds-

sidan liggan-

de hälften af

våningen.

Den öfriga de-

len upptages

af privata rum
och gästrum.

H vardags-

rummets väcr-O
gar äro kläd-

da med taflor

och porträtt.

Bland dessa

märker man
den vackra

grefvinnan

Ulla Höpken,
född von Fer-

sen, (1749—
1810) en af

de tre gracer-

na, ett något

sött porträtt af

en vacker kvinna, signeradt af P. Krafft d. ä.

1783, ett präktigt porträtt af en äldre man från

1671, den gamle numismatikern Nicolas Keder

Salong (nr 8 å planen

(1659— 1735) signerad 1735 af G. E. Schröder

samt ett stamträd med samtliga sultaners por-

trätt. Här befintliga familjeporträtt förbigår

jag tillsvidare.

Bland målnin-

gar märkas en

stor figurrik

tafla, Turkiskt

kvinnobad,

signerad 1785
af den fram-

stående fran-

ske målaren

Jean Jacques

Le Barbier

(1738-1826)
äfven den vit-

förd förd'Ohs-

sons ofvan-

nämnda arbe-

te. En itali-

ensk fruktbu-

tik signerad L.

A. L. Roma,
är ett af den
i förtid bort-

ryckte måla-

ren Lorens August Lindholms (i 8
1
9— 1 854) sista

arbeten, ett af de få (det enda?) som han ut-

förde efter sin

ankomst till

Rom 1853.

En tysk mål-

ning från

I 600-talets

förra hälft vi-

sar drottning

Tomyris, som
låter doppa
Cyrus hufvud

i blod.

Salens för-

nämsta pryd-

nad utgöres af

Turkiskt k

Oljemålning af J. J.

tva präktiga

skulpterade

1 600-talsskåp

och tre stora

kristallkronor

vinnobad. från I 70O-
].c Barbier 1785. talet. UtOm

af familjepor-

trätt klädas väggarna af en samtida kopia efter

D. K. Ehrenstrahls Karl XI med familj och

två kopior efter G. Lundbergs porträtt af Adolf
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l^Vedrik och Lovisa Ulrika. Ett annat kung- i:o v. Gertten 2:0 Horn finnas två pendantpor-
ligt porträtt, en knähild af Ulrika Eleonora d. 3^ trätt knäfigurer i parklandskap med blommor
signerad af Lorentz Pasch d. ä. hänger i ett af i händerna af den typ som brukar tillskrifvas

M.Mijtensd.ä.

Den förste ba-

ronen Falken-

Salongcn (nr 9 å l)laiicnj och diirinnanfiir Kabinettet (nr 10 å planen)

1654) och hans fru Katarina

1652) finnas två höftfigurspor-

mästare från 1630-talct. l'".fter

gästrummen.

Salongen in-

nehåller en del

vackert, stör-

sta delen ost-

indiskt por-

slin, men dess-

utom den stör-

sta delen af

den ståtliga

samlingen af

familjepor-

trätt, om h vil-

ken här i ett

sammanhang
skall nämnas
några ord.

Af ätten

Falkenberg af

Trystorps

stam föräldrar

kammarrådet

Conrad von

Falkenberg ( i 5Q i

Bonde (1617-
trätt af okänd

dessa hafva

senare från

J^hrenstrahls

atelier utgått

två något än-

drade kopior,

af hvilka Ka-

tarina Bondes,

säkerligen af

Lhrcnstrahl

själf, ilr syn-

nerligen vac-

ker. Deras

son riksrådet

grefve (labriel

]-''alkcnberg af

Sandemar

(1646 1714)

är afbildad i

riksrådsdriikt

af D. K. b.h-

renstrahl. Af

hans sväger-

ska Krislina Maria Krusc af Kaibala (1643—
1727), som förde Lagmansö till balkenbergska

släkten, och af hennes syster Maria I^^lisabet gift

Matsalen (nr 14 å planen).

berg af Trys-

torp, landshöf-

dingen Ga-

briel (1685—
1756) cch

hans fru gref-

vinnan Beata

Margareta

Douglas

(1694-1773)
äro målade af

Lorenz Pasch

d. ä. och af

samme mästa-

re från hans

tidigare och

bättre period

äro också ung-

domsporträt-

ten af grefvin-

nans båda systrar Kristina Katarina gift Rålamb
(1684— 1747) och Ebba Charlotta gift Ribbing

(1606— 177.>)- Af alla landshöfding Gabriel

Falkenbergs

åtta barn fin-

nas här por-

trätt och dess-

utom af två

hans sonhu-

strur. Bland

dessa märkas

Fredrika gift

De la Gardie

(1725—
1 806), målad

en gång af J.

J.Strengi754

en annan af

J.
Björck. Af

major Conrad

Falkenberg

(i 726

—

i766)harJ.H.

Scheffel må-

lat ett litet

vackert por-

trätt, ett annat af samme man och ett pendant-

porträtt af brodern kapten Karl Magnus Fal-

kenberg (172g— I 774) äro intressanta från dräkt-

10:



SVENSKA SLOTT OCH HERRESATEN

synpunkt, de bära de rätt

ovanliga husaruniformer-

na från I 700-talets midt.

Landshöfding Gabriel Fal-

kenbergs äldste son, också

han landshöfding Gabriel

Falkenberg (171 6— 1782)

och hans vackra fru Beata

Katarina Ribbing af Zer-

nawa ,1725- 1792) har

Gustaf Lundberg med
sina kritor förevigat, fri-

herrinnans bild är i färg

utmärkt vacker, också an-

dra porträtt af detta par

finnas. Deras dotter Beata

Charlotta gift Falkenberg

af Trystorp(i 753— 1787)
finns två gånger afbildad.

Sonen löjtnant Gabriel

Falkenbergs (i 756— 1 820)

och hans frus Margareta

Kristina Kuylenstiernas

(1768— 1845) miniatyrer

af J. A. Gillberg i 798 höra

till denne mästares mäst

utsökta arbeten, senare målades hon af

v. Breda 1803, han i pastell, möjligen

Forsslund. Deras tvä döttrar Beata Maria
— 1840) och Fredrika

Charlotta (1786— 1849)
afbildades också i pastell

af en dilettantmålande

släkting M. O. Falken-

berg. Löjtnant Gabriel

Falkenbergs son majo-

ren och kammarherren
Konrad Gabriel Falken-

berg (1787— 1858) fin-

nes afbildad i miniatyr

af J. A. Gillberg 1809,

i olja af O. Södermark
och tecknad af Maria

Röhl 1846, som också

har gjort ett pendant-

porträtt af hans friher-

rinna Henrietta Konstan-

tia Stjerncrona (1792—
I 86 i). Denna, hennes

bror sedermera ^^eneral-

löjtnanten David Hen-
rik Stjerncrona (i 786—
1846) och hans fästmö

Eva Charlotta af Schen-

Rikskammarrådet Conrad von Falkenberg.

(1591— 1654-)

C. F.

af J.

{T785

bom I 795 878) af-

Riksrådet Grefve Gabriel Falkenberg.

(1646— 1714.)

Oljemålning af D. K. Ehrcnstrahl.

ritades 1 8
1 3 af J. G. Sand-

berg i kol med isatt färg,

synnerligen goda konst-

verk. Af fadern öfverste

David Stjerncrona (1754— 1 8 1 7) finnes en röd och

välmående miniatyrbild af

G. Rota. Af kammarherre
Konrad Gabriels son kam-
marherren Henrik Ga-

briel David(i8i8--i882)
finnes ett porträtt af okänd
mästare, och hans fru har

tillfört samlingen några

Sprengtportens och Brahe-

porträtt. Främst bland

dessa och kanske den stör-

sta dyrbarheten inom hela

samlingen är den i en

gulddosa infattade minia-

tyren af grefvinnan Auro-

ra Vilhelmina Brahe född

Koskull (i 778— i852)sig-

nerad af den ryktbare fran-

ske miniatyrmålaren Jean

Baptiste Jacques Augustin.

Af den nuvarande herren till Lagmansö fin-

nes inget konterfej, men af hans friherrinna född

Palin två miniatyrer, den ena signerad af Ava
Lagercrantz 1899 och

den andra af M. Ferlén

samt en oljemålning sig-

nerad Axel Sparre 1888.

Dessutom finnes en sam-

ling af hennes familje-

porträtt. Stamfadern för

ätten Pahn den lärde

ministern i Konstantino-

pel Nils Gustaf (1765— 1842) är målad i mi-

niatyr af J. A. Gillberg

I 798, af hans svärfar Ig-

natius Mouradgea d'Ohs-

son (i 740— 1 807), äfven

han minister i Konstan-

tinopel och vetenskaps-

man, finnes ett godt por-

trätt af L. Pasch d. y.

i svenska dräkten samt

goda franska miniatyrer

af honom ensam, af ho-

nom tillsammans med
sina tre barn och af

hans andra fru Amelie

Belliard de Vaubicourt
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Landshöfding Gabriel Falkenberg- (i; id — 1782.)

l';istell af (iiistaf l.undlierj^.

(f. 1770). Af Nils (iiistaf Palins son Robert

(1813— 1874), kapten vid lifbevärings finnes en

akvarell, och en annan sådan af honom och hans

syskon som barn. Af afläg-snare släktingar fin-

nas en oljemålning af friherrinnan Eva Sofia

Lilljeroth född Olivecrant/C (1670— 1733) som
Ceres signerad af O. Arenius i 746, och en af

statskommissarien Gustaf i'almfclt ( 1 646— 1694)

en utmärkt vacker M. Mijtens d. ä.

Beata Katarina Ribbing af Zernawa- (1725-

Pastell af Gustaf Lundberg.

-1792.)

Lagmansö fideikommiss utgöres af Lagmansö
2 mantal, Dentersta i V> mantal. Kasta 2 mantal,

därtill komma i Bettna socken: Holmen m. fl. 3

mantal, Akersfors såg och kvarn, i Lerbo: Sund

m. fl. 12V2 mantal, i Björkvik: Axtorp m. fl. 4

mantal, i Stora Malm: Löpsjötorp Vi mantal, eller

i allt 2 5>/. mantal, 4,041 hektar, däraf 963
hektar åker med ett taxeringsvärde af 6 1 7,800

kronor.

Grefvinnan Ulla von Höpken, född von Fersen.

Oljemålning af P. Krafft d. ä. 1783.



SPARREHOLM
HYLTINOE SOCKEN, VILLÅTTINGE HÄRAD, SÖDERMANLANDS LÄN

AF NILS SJÖBERG

Strax man lämnat Stjärnhofs station under natur ser man ett ögonblick en hvit, tornprydd

resan söderut på västra stambanan, inkom- fasad. Det är Sparreholms slott, ett af det herre-

mer man i en trakt med fullkomlig park- gårdsrika Sörmlands allra största ägendomar.

natur, kuperad löfskogsklädd terräng mellan små Den grundades af landshöfding Göran Bengts-

idylliska sjöar och vattendrag. Och midt i denna son Sparre, hvilken af ett bondhemman i Hyl-

Sparreholin från järnvägen.
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tingeby — nämndt redan' under medeltiden och
innehafdt från början af 1600-talet af Bengt
Sparre, fader till godsgrundaren -- år 1634
ui)])rättade säteriet Hyltingenäs,' hvars namn re-

dan 1643 ändra-

destill Sparreholm.

Då Göran Sparre

gift sig med en

ofrälse, fingo hans

änka och barn ej

behålla hans ad-

liga gods», utan

Sparreholm öfver-

gick efter hans död
till hans aflidne

broder Johans hu-

stru l^merentia

Stake och sedan

till deras son as-

sessorn i Svea

Hofrätt Bengt

Sparre, hvilken vid

sin död 1 695 läm-

nade det i arf till

sin son, generaladjutanten l'er Sparre, och denne

i sin tur 1725 till sin son, riksrådet Fredrik

Ulrik (f 1777). Med denne gick godset ur

Sparresläktens hiinder, i det han 1757 försålde

Grcfvinnan Anna Dickson,

född Lewenhaiipt.

det till kammarherre Anton De Geers änka,

grefvinnan Ulrika Charlotta Taube. Vid hennes
död I 780 tillföll det på grund af inbördes testa-

mente hennes andre man, generalen baron Johan
Vilhelm Sprengt-

porten. Det var

under dennes tid,

som Sparreholm

utvidgades till det

stora gods, det nu
är. Han tillköpte

säterierna Lång-
dunker. Valsund,

Ramisberg och Li-

säter med flera an-

dra hem man, så att

Sparreholm, från

att hafva varit en-

dast 4 mantal, vid

hans död 1795
omfattade 31 "/in

mantal. Det ärf-

des då af hans son,

öfverståthållaren

och generallöjtnanten Jacob Vilhelm Sprengtpor-

ten och vid dennes frånfälle 1875 hans dotter-

dotter, Ulla Strömfelt, gift med öfverkammar-
herren (lustaf Herman Celsing, hvilka båda inne-

Godsä^arcn Emil Dickson.

Utsikt fuin södra sidan åt parken, öfrcr järnvägslinjen och sjön Båfven.
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Slottet från gårdssidan.

hade godset till 1886, då det försåldes till

grefve Gustaf Fredrik Bonde, hvilken återigen

år 1893 sålde Sparreholm till dess nuvarande

ägare, herr Emil Dickson, gift med grefvinnan

Anna Lewenhaupt. Af de gårdar, som under

föregående ägare bortsålts frän hufvudsäteriet,

har den nuvarande ägaren återköpt dem, som
behöfvas för att

egen-arrendera

domen.

Två af de till-

köpta underly-

dande säterierna

hafva en egen

historia. Det som
herrgård be-

byggda Lång-

dunker, som på
1600-talets midt

också kallades

Carlsund, ägdes

af landshöfding

Göran Bengtsson

Sparres änka och

stannade inom
denna släkt till

I 700-talets sena-

re hälft, då det
Utsikt från norra sidan.

AllOon med kvrkan i h:ikgiundcn.

af kapten Gabriel Sparre försåldes till generalen

friherre Johan Wilhelm Sprengtporten. Rams-
berg tillhörde 1654 kammarherre David Stuart,

ärfdes 1657 af hans dotter, Märta Beata, gift

med assessor Erik Pedersson Rosenholm och

efter hennes död 1673 af dottern, Beata, gift

med öfverste Gabriel Weidenhaijn samt slut-

ligen 1742 af

deras dotter Eva
Johanna (f ogift

1790), 1795 lyd-

de det under

Sparreholm. Val-

sund, också i äl-

dre tider kalladt

Valsundsö, till-

hörde 1585 öf-

verste Hans Stu-

art (f 1 6 18) och

sedan hans son

kammarherre
David Stuart, ef-

ter hvars död

1657 hans änka,

Brita Nilsdotter

Lilljeram, sedan

omgift med bi-

skopenI fiirgruiulcn t%
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Sparrcholni efter en pastellmålning från 1816. Sparreholni efter en oljemålning från 1834.

näs Johannes Matthiae och stammoder för adhcja

ätten Oljeqvist, innehade säteriet,

ärfde dotterso-

Efter henne

nen,

mästaren Carl

Rosenhohn,Val-

sund. Sedan in-

nehades det af

hans änka, Brita

von Ijerchncr,

och efter henne

af deras dotter,

Beata Sabrina

(t 1/74), Rift

med generahna-

jor Simon [akol)

Wennerstcdt,

och kom från
l'lan aj guiden och parken med växthusen.

deras arfvin^ar till Sparreholm före i 795.
Den äldsta manbyggnaden på Sparreholm

uppgifves vara ett litet fyrkantigt hus med spet-

sigt tak från början af i 700-talet, liggande högt
med vidsträckt utsikt ej långt från Hyltinge

kyrka, men, då

ägendomen
kommit i gene-

ral Sprengtpor-

tens ägo, bör-

jade han vid

midten af i 7 oo-

talet uppföran-

det af den nu-

varande herr-

gården på en ö

nära sjön Båf-

vens norra

strand. Den för-

bands med fast-

landet orenom

en hvälfd bro, planerades och terrasserades, och

här uppfördes nu en af dessa typiska, hvita,

sörmländska herrgårdsbyggnader, som så väl

\'y i)fver Sparrcliolms gård från parken på östra landet-

I 09
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passa in i det uppsvenska landskapet. En två-

vånings hufvudbyggnad med brutet tak, fönsterna

i undervåningen dubbelt så höga som öfver-

våningens, midtrisalit med gafvelfronton och

klocka, det hela

indeladt af i un-

dervåningen ru-

sticerade pilast-

rar och gördel-

gesims. Två läg-

re envåningsflyg-

lar — terrasse-

ringen har här

gjort, att de få

två våningar åt

sjösidan — i

samma stil och

gårdsplanen af-

slutad af två

segmentformade

flyglar. En pa-

stell af L. J. Cor-

dier de Bonne-

ville från år 1 8 1

6

visar en vy från

denna tid. Då
den nuvarande ägaren tillträdde Sparreholm,

undergick manbyggnaden en genomgående re-

paration under ledning af arkitekt J. A. Wester-

berg. Hufvudbyggnaden försågs med ett kupol-

formigt torn med lanternin, åt gårdssidan med
en kolonnbu-

ren altan, åt

trädgårdssi-

dan med hörn-

torn. Dess-

utom förena-

des hufvud-

byggnaden
och flyglarna

med svängda

gångar — ar-

kaderna —
hvarigenom

utrymmet i

hög grad öka-

des och fon-

den af gårds-

planen på ett

synnerligen

verkningsfullt

sätt omslöts

och begränsa-

des.

Då man nu

Hallen.

vid Hyltinge kyrka svänger ned i den en kilo-

meter långa, härliga lindallén och öfver den

stensatta kanalen svänger upp på gården, verkar

byggnaden med sina torn och sammanbyggda
flyglar synner-

ligen tilltalande.

Genom entréen

kommer man in

i en stor hall

med öppen spis,

och leder en bred

fritrappa upp till

öfre våningen.

Tre dörrar föra

från hallen till de

inre rummen.
Bland möblerna
märkas ett väl

bibehållet serve-

ringsbord med
skifva af Rör-

strandsporslin,

visande en vy af

Karlberg, och ett

tungt, skulpte-

radt skåp från

hänga tre stora

af dansken Otto

Salongen.

I lO

1 6oo-talet. I trappuppgången

oljemålningar: »Kronhjortarne»

Bache, en bokskogsinteriör, ett godt arbete från

1895 Carl Frederik Aagaard, samt ett vac-

kert i gråblått stämdt kvällslandskap signeradt

af fransman-

nen Adolphe
Appian 1868.

Från hallen

leder en dörr

rakt fram till

salongen, som
med två fön-

ster och en

fönsterdörr

vetter ut åt

parken, med en

härlig utsikt

öfver sjön Båf-

ven. Kakel-

ugnen är från

början af i 800-

talet, och möb-
lerna äro i en

tidig egyptise-

rande empire,

minne af förste

konsulns här-

nadståg mot
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Förmaket.

faraonernas land. Ett modernt
skulpteradt venetianskt bord

med mosaikskifva har här ock-

så sin plats. Den konstnärliga

utsmyckningen består af mo-
derna marmorkopior efter an-

tiker samt målningar, bland

hvilka man främst fäster sig

vid Hugo Birgers spanska

gata från 1881 med söderns

skarpa sol, klara luft och mörka
skuggor. Dessutom finnes en

stor marin af skotten Georofe

Paul Chalmers (y 1878), en

ännu större notutläggning i

en norsk fjord, signerad af

Adolf Tidemand och Hans
Fredrik Gude i kompani —
den senare har målat land-

skapet, den förre figurerna —
samt en kvinnobild, »Egeria»,

af G. von Rosen. Den prakt-

fulla

Sekretär af Hanpt.

kristall-

kronan i taket bör ej heller

vara onämnd.

P ortsätter man åt vänster,

kommer man till en min-

dre salong med en i 7 oo-

tals Rörstrandskakelugn,

uppflyttad från ena flygeln,

och en kristallkrona. Bland

möblerna fäster man sig

genast vid rummets prakt-

pjäs, en sekretär på smäck-

ra ben, utförd af (leorg

Haupt på 1780-talet -

Nordiska Museet äger en

nästan likadan. Dessutom

finnes en god samtida rak-

linig byrå, något tung, med
vasen inom lagerkrans som
motiv för inläggningarna.

Draperierna för dörren äro

schattersömsbroderier på
linne från början af i 700-

talet. En målning af flam-

ländaren Gérard Wigma-
na (t före 1742) framstäl-

ler barnen Jesus och Jo-

hannes första möte.

Vidare kommer man till

ateljén, grefvinnans hem-

trefliga arbetsrum, med
hästtaflor af J. Arsenius,

Goljlir, nicd vycrfranFiiiS]iäng,

sign. Eric Lindgren, Stockliolm.
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en odalisk af Johannes Klein-

smidt samt ett ur, hvars fodral

har vyer från Finspång och

är sig-neradt af Eric Lind-

gren, Stockholm.

Från första salongen och

från hallen föra dörrar till

höger in i den stora tvärs

genom hela byggningen gå-

ende panelade matsalen med
öppen spis, prydd med por-

slin, tenn och en engelsk silf-

verservis i victorian style.

Väggarna äro prydda med
familjeporträtt — Lewenhaup-

tar och Dicksöner, samt ett

godt porträtt af kommerse-

rådet Patrik Alströmer, må-

lade af P. Krafft d. ä. Men
matsalens främsta prydnad

utgöres af de två höga, kine-

siska urnor med blå figurer

på hvit botten, hvilka under opiumkriget 1840

—

42 räddades af en engelsk officer från ett brin-

nande kinesiskt tempel.

Till vänster om hallen ligger biljardrummet,

hvars väggar prydas af dyrbara porträttgravyrer

af engelska mästare som S. W. Reynolds, Ch.

Matsalen.

Turner och H. Cousins, och innanför detta ett

rökrum med plattor af tidig Delfterfajans infat-

tade i panelen.

Härifrån leder arkadgången ner till vänstra fly-

geln med biblioteksrum, kontor etc. Köksdepar-

tementet är inrymdt i högra flygeln, till hvilken

Kommerserådet Patrik Alströmer.

Oljemålning af P. Krafft d. ä.

Kinesiska urnor.
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äfvenledes en arkad c^an in-

leder från ett serverinj^s-

rum innanför matsalen.

Våningen en trappa upp
innehåller sofrum, orästrum

och badrum, grupperade
kring en öfre hall, och från

denna finnas också dörrar

ut till fasadens altan.

Hela ön, på hvilken

Sparreholm ligger, är ut-

lagd till park, och på vän-

stra sidan ligga de stora

växthusen, af hvilka det

största, synnerligen vac-

kert med sitt karnispro-

filerade tak, torde stamma
från 1700-talet. Afven öf-

ver slottsöns gränser sträc-

ker sig parken på det me-

delst en bro förenade östra

landet och det där liggan

de Tempelberget, berömdt
för sin utsikt.

På fasta landet till höger, innan man kommer
till slottsbron, ligger stallet med ridhus och
vagnbod; dess ui)psättning af rashästar är väl-

känd. Samtliga b}'ggnadcr på ägendomen hafva

af nuvarande ägaren blifvit ny- eller ombyggda.

1600-talsskåp i hallen

Ägendomen består nu
af Sparreholm, 4 man-
tal säteri, med Skarfnäs,

Smedsbol, Jättsbol, Lyf-

tinge, Kyrkbol, Kofvetaby,

Kofvetakvarn, Hårdvalls-

äng, Långdunker, Kam-
bol, Lilldunker, Backa, Li-

säter, Fejbol, Hasselö,

Herrvreten, Löfåsen, Moss-
torp, Mörksund, Norrgår-

den, Hagstugan, Mortorp,

Pumpdal, Ralm, Rams-
berg, Humledal, Högsjö,

Rosmossen,V'alsund,Stens-
ängen, Källtorp, Bergtorp

och Strömtorp, tillsam-

mans 2 I ^ 4 mantal med en

areal af 5,885 har (däraf

åker 1,054 har), taxeradt

till 646,300 kronor. Här-

till komma Kofveta kvarn

och såg, tillsammans taxe-

rade för 1 5,000 kronor,

Sparreholms tegelbruk, hotell, handelsbod och

magasin, taxerade till 20,000 kronor, eller i allt

681,300 kronor. Agaren är patronus i Hyl-

tinge och vid hvarannan kyrkoherdetillsättning

i I lelgesta.

1 UÅ liiui^cn.
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TYRESÖ
TYRESÖ SOCKEN, SOTHOLMS HÄRAD, STOCKHOLMS LÄN

När man från Stockholm genom Skanstull

färdas den breda landsvägen fram öfver

Enskede, ser man redan vid nya södra

begrafningsplatsen en vägvisare med namnet
Tyresö, som pekar åt vänster eller sydost. Dit

sträckte sig i forna dagar Tyresögodset, såle-

des nästan fram

till hufvudstadens

portar. Med tiden

allt merastympad t,

hafva dess råmär-

ken så småningom
dragit sig tillbaka

mot sydost mot
hafvet.

Då man enligt

vägvisaren slår in

på den smala byg-

devägen till vän-

ster, förändras

landskapet med
detsamma. Det
flacka obehagliga,

som ännu bär kän-

ning af stadens ut-

kanter, slakterier-

na, träbarackerna och likvagnarna försvinna med
landsvägsdammet eller smutsen, beroende på års-

tiden, och man är i ett tag ute på verkliga

landsbygden.

Strax därpå går vägen genom en park af

ekar, och sänker sig därpå plötsligt i en ravin

Romerske kabinettskammarherren

Markis Claes Lagergren-

genom berget, där lodräta klippväggar och ned-

rasade stenblock bilda en hopträngd hålväg

öfverväxt af gran och björk, men då skuggorna

falla dystrast skymtar redan på andra sidan en

solig insjös blå vatten fram mellan hängbjörkar-

nas ljusa grönska, och så fortsätter vägen allt-

igenom växlande

taflor afm örk barr-

skog, ljusa ängar

och åkerfält, som
blott tyckas vara

där för att fram-

visa inramningen

af månghundra-
åriga ekar. Plöts-

ligt vidgar sig

utsikten, löfdun-

garna glesna,— af

naturen själf ord-

nade till park.

Man anar slottet

redan innan det

skymtar fram —
men på en gång
blir dess hvitatorn-

\ gaflar och långa

väggytor synliga på en höjd bland lummiga
trädkronor med kyrkans röda tegeltorn som ut-

post och bakom blånar det öfver skogar och

berg.

Kommer man sjöledes söderifrån upp genom
K alffjärden, så är taflan ännu ståtligare. Den

Markisinnan Caroline Lagergren,

född Russeli.
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stora vikens vatten har de vackraste skogbeväxta

stränder med af höga ekar beväxta uddar och

holmar och längst bort i bakgrundens midt tor-

nar slottet upp med gaflar och glittrande spiror

behärskande det hela.

Tyresögodset, som fordom började strax utan-

för Stockholm, sträckte sig då ända till Hufvud-

skär och omfattade äfven Dalarö, Farsta (Gustafs-

berg) på Vermdön och en mängd öar i södra

skärgården. Hur och när denna stora jordägen-

dom i Södertörn först sammanbragts är ej be-

kant. Vi finna den helt färdigbildad redan år

1364 med namnet Thyrisedhe eller Thyrisedhom,

som under femton- och sextonhundratalen för-

ändras till Töresö och l örsö, för att på sjutton-

hundratalet blifva Tyresjö och till sist Tyresö.

Dess förste kände ägare var riddaren Erengisle

Nilsson till Hammersta, som före ofvan nämnda
år 1364 öfverlät Thyrisedhe till riksdrotset rid-

daren Nils Turesson (Bielke). Efter att sedan

någon tid hafva tillhört riddaren Erik Carls-

son (en örnfot) och dennes syskonbarn ridda-

ren Sten Bengtsson (Bielke) återkom det i Eren-

gisle Nilssons ägo. \'id hans död 1406 ärfdes

Tyrisedhe af dottern i första giftet Catharina

Erengisle dotter, som ligger begrafven i \'ad-

stena kyrka tillika med sin andre man, ridda-

ren och riksrådet Gustaf I.eksson (en fyrdelad

sköld). Hon skulle ännu hafva bott på Thyris-

edhe 1439, ehuru grafstenen uppger hennes död
till 1420.

Med sin förste man riddaren Greger Bengts-

son (Blå), till Värhulta (f 1390) hade hon enclast

döttrar, af hvilka Ingeborg Gregersdotter (Blå),

ärfde Tyresö. I ett räfstetingsbref, som finnes

i behåll, dateradt Strengnäs den 26 Sept. 140g,

uppräknas flera små torp och gårdar, som ännu

bibehålla sina namn från fjortonhundratalets bör-

jan. Utom Hofgardhen Tyrisedhe nämnas Bredha-

wijk (Brevik), .-Ttlemor (Älmora), Thyufwawijk

(Dyvik), Udby (Uddby), Solbaergha (Solberga),

Renmar (Rundemar), Gymmistom (Gimmersta)

m. m.

Pru Ingeborg Gregersdotter förde Thyrisedhe

till släkten Lillie. Hon var nämligen gift med
riksrådet Matts Odgislesson till Lagnö. Han
underskref konung Eriks af Pommern afsättning

och var 1443 ståthållare på Abo slott. Sonen,

riddaren och riksrådet Greger Mattsson, skref

sig till Thyrisedhe (j 1493), och efter honom
innehades gården af sonen, riddaren Bengt Gre-

gersson, som äfven han var riksråd (j 1501).

Därefter kom Thyrisedhe genom dottern Anna
Bengtsdotters gifte till den Ryningska ätten.

Hon var nämligen gift med riksrådet Erik Ry-

ning till Grensholmen, som halshöggs i Stock-

holms blodbad (1520). Fru Anna var både

skön och rik och friare hade hon icke heller

lyrcsö. Enligt Dahlbergs Siiecia anliqua.
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lOt

gärde

torneringen

förvärfvade Munkalederna

brist på. Både krigsöfversten Staffan Sasse och

höfvidsmannen Gudmund Pedersson Slätte be-

hennes hand och stredo om henne vid

som ägde rum vid kung Gustafs

kröning. Det var Slätte, som vann henne. Han

var stithållare på Vesterås, Stockholms, Leckö

och Kalmar slott. Är 1531 vistades han på

Tyresö och gjorde den 8 April ett jordabyte

med konungen, som
strax utanför Stock-

holm mot Bergs-

hamra i Solna och

Träfvinge och Älta

i Brännkyrka. Han
ihjälsköts af Nils

Dackes anhängare i

Småland. Hans hu-

stru dog I 54 2, då

Tyresö ärfdes af so-

nen Nils Ryning,

som var förmäld

med Ingeborg Eriks-

dotter TroUe och

erhöll med henne

La""nö. Han var en

mäkta rik man och

lär innehaft 346 går-

dar och hemman. På
hans frus grafsten i

Aspö kyrka omnäm-
nes Tyresö: »Här
ligger begrafvven

den edle och wäl-

bårne Fru Ingebor

Trolle fru till Lagn-

öö o. Törsö» m. m.
— Thyrlsedhe har

då således blifvit

Törsö.

Sonen Olof Ry-

ning ligger begraf-

ven i domkyrkan i

Reval (f 1589), där på hans ståtliga grafmo-
nument namnet är förenadt med Tyresö: »Olof

Ryning zu Toresio. ist. in. Godt. Selig. entschlaf.

den 22 Augusti 1589». Han var gift med drott-

ning Gunillas faster, Carin Axelsdotter (Bielke),

som kallas och skrifves Fru Carin till Törissö.

Hon ärfde Tyresö efter sin nittonårige son Nils

Ryning (f 16 10) och godset öfvergick därpå
till Fru Carins syster. Fru Barbro Axelsdotter
Bielke, änka efter friherre Gustaf Gabrielsson

Oxenstierna. Redan under hennes lifstid styrde

och ställde andre sonen Gabriel på gården, som
visserligen redan från början var änmad åt honom,

Gabriel Oxenstiernas epitafium i Tyresö kyrka

briel.

då den äldre Axel, vår blifvande store rikskan-

slär, hade kommit i besittning af de stora fäderne-

gårdarna.

Han började ombyggandet af slottet 1620. —
Detta uppgifna årtal är bekräftadt genom de mynt
af samma år, som hittades, då den stora ytter-

trappan åt borggården ombyggdes och grund-

gräfningar därför 1894 verkställdes. — Verksam-

heten på Tyresö höll emellertid på att afstanna,

då konung Gustaf

Adolfs uppmärk-
samhet fästes vid för-

delen att leda vatt-

net, som ända ifrån

Elfsjö genom Orlån-

gen,Magelungen och

Drefviken vid Ty-

resö utfaller i Salt-

sjön, öfver Älta och

Nacka sjöar till

Stockholm, för att vid

Danviken anlägga

fabriker för kronans

räkning. Det är

märkligt, att konun-

gen midt under brin-

nande krig med Po-

len, kunde fästa upp-

märksamheten äfven

hvad på så sättkunde

bidraga till näringar-

nas utveckling och

fädernesladets nytta.

Meningen var att

ändra vattnets utfall

genom sprängning

och gräfning af kanal

öfver Skarpnäcks

gärden till Ältasjön

och uppdämning vid

Nacka. Detta väckte

oro hos Herr Ga-

Som han säger i sitt långa bref härom
till brodern, dateradt Rinkesta den 29 mars 1622,

kan han väl förstå, att konungen ej längre komme
att släppa Töresö ur ögonsikte. Sedan mycket

skrifvits härom upptäcktes det, att vattnet icke

kunde ledas öfver Nacka och äfven förslaget att

vid själfva Tyresö anlägga faktorier för kronans

räkning förföll eller uppsköts till lägligare tid.

Efter konungens död blef därom icke mera fråga.

Den gamla fru Barbro Axelsdotter dog den

22 januari 1624 och Gabriel Gustafsson blef nu

äeare till Tyresö. Med honom börjar för Ty-

en ny tid. Slottets ombyggande afslutadesresö
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af honom 1633. Man har uppgifvit honom
hafva uppbyggt slottet, men vid reparation af

rummen i och omkring nordöstra tornet år 1900

fann man att åtminstone denna del af slottet

förskrifver sig från mycket äldre tider. Sakkun-

niga ansågo sig af byggnadssättet — stora grå-

stensblock och kullersten — kunna ange tiden

till tretton- eller fjortonhundratalen. Säkert är, att

Gabriel Gustafsson lämnat Tyresö slott hufvud-

sakligen med den ut-

sträckning det nu har.

Måhända har en föregå-

ende tids borg däri in-

förlifvats. I det nord-

östra tornet påträffa-

des skottgluggar, igen-

murade lönnrum och ni-

scher i väggarna. Af-

ven märktes en annan

indelning af våningarnas

höjd.

Gabriel Oxenstierna af-

led den 27 nov. 1640

och begrofs under stora

högtidligheter i Tyresö

kyrka, som af honom
uppbyggts och som blif-

vit färdig samma år.

Förmodligen har al-

drig någon svensk en-

skild man erhållit en

så storartad begrafning.

Som den ägde rum
Tyresö torde den hiir

böra omtalas. Kiksdrol-

set begrofs först den ()

mars 1 64 i . Liket ha-

de förts till Stockholm.

Klockan 8 på morgonen
hade hof och adel för-

samlats på Stockholms

slott hos drottningen f()r

att följa henne ned i

Storkyrkan. J^fter predikan bars liket af adeln

utom Södermalms port. Svensk lösen gafs från

Tre kronor och från kanoner, som upp.ställt^ på

Södermalm. Alla riksråden, prästerna med erkc-

bi.skopen, trupperna med sorgöfverhängda trum-

mor, drottningen med sina kusiner pfalzgref-

varna och hela hofvet begåfvo sig i procession

till fots till Södermalms port, där de stego på

slädar och färdades sålunda fram till Tyresö, där

alla, innan de kommo till kyrkan, stego ur .slä-

darna och intogo sina platser i processionen

enligt af rikskanslären uppgjord ordning. Man

Vticlrinnan ^\a!ia

(lift med Gustaf G

kan säga, att Sveriges storhetstid då tågade

uppför Tyresö kyrkbacke. Inga fattades utom
de, som stredo under fanorna i Tyskland. Där
kommo Axel Oxenstierna och Jakob De la

Gardie, rik.sskattmästaren Gabriel Bengtsson Ox-

enstierna, Clas Christersson Horn af Aminne,

de unga pfalzgrefvarna — änkan ledd af grefve

Per Brahe till Visingsborg och Erik Ryning.

Där kommer Ebba Brahe, som ledes af Lars

Kag-g — där hela raden

af riksråd med fruar,

fröknar och adliga jung-

frur bland hvilka Agneta

Horn; sedan de tre unga
pfalzgrefvinnorna ledda

af Johan Skytte, Clas

Fleming och Mathias

Soop, följande omedel-

bart efter den unga drott-

ningen, i hela glansen af

sin ungdom och sitt rykte

om snille, ära och makt

och liksom buren af sitt

folks kärlek — hjälte-

konungens dotter, ledd

af den gamle, brutne

riksamiralen, Carl Carls-

son Gyllenhielm, Gustaf

Adolfs halfbror. Efter

gudstjänsten och lik-

begängelsen följde alla

drottningen upp till Ty-

resö slott, där ett ståtligt

graföl följde. Drottnin-

gen med hofvet stannade

i anledning af det dåliga

vädret under två nätter

på Tyresö. —
Äldste sonen, Gustaf

Gabrielsson Oxenstierna,

ärfde Tyresö men afled

redan 20 maj 1648 och

begrofs likaledes i Ty-

resö kyrka. .Vr 1643 hade Oxenstierna gift sig

med den sextonåriga grefvinnan Maria Sofia De

la Gardie, Ebba Brahes dotter. Denna märk-

\ ärdiga kvinnas lif har redan flera gånger varit

tecknadt, huru hon vid endast 2 i år grep sig an

med förvaltningen af de stora jordagodsen och

inköpte nya, så att hon i Sverige ägde Tyresö

med Farsta och Skarpnäck, Knifsta, Traneberg

och Lagmansryd, Krapperup i Skåne, Sundhol-

men i Finland,' Hatzina och Resitza i Ingerman-

land, Vogelsang och Tarwast i Östersjöprovin-

serna och det stora huset i Götgatsbacken, som

Sofia Uc la Gatdw.

ibriclsson Oxenstierna.
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Utsikt frän slut te t ät kyrkan.

ännu bär De la Gardies och Brahes vapensköl-

dar öfver porten.

Det fanns knappt någon slags industri, som
hon icke försökte sig på och anlade vid Tyresö.

Detta blef Tyresös stora industriella tid. Med
rastlös verksamhet kastar hon sig i det ena före-

taget efter det andra, till att börja med en stor

klädesfabrik, som lämnar kläde till hela svenska

armén. Hon sågar fyrskurna bräder och sänder

dem till Spanien. Hon låter bryta stenkol vid

Höganäs och underhåller .fyrarne vid Kullen,

Falsterbo och Nidingarna. Messingsbruk, olje-

Tyresö frän sjö^idan.
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Slottet Jran garässidan.

slageri, gevärsfaktori, porslinsbruk och färgeri niet. I Palmstruchska banken var hon Ijåde

anläggas vid Tyrc^sö. Hon låter bygga skepp längifvare och förläggare.

som segla på utlandet, och var delägare i \'ä- Men icke alla dessa företag, som hon om-
stervikska skeppsbyggeriet, i kompaniet för salt- fattat i hopp, som hon själf säger, att de skulle

handeln från Portugal och i Afrikanska kompa- ijlifva ett uppmuntrande exempel i .Sverige för

Portalen och trappan.
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5-n ^

i ffl a i

Slottet från sjösidan.

inhemsk industri — bragte henne vinst eller

glädje. För industriella anläggningar fordras »en

stor pung» hade riksdrotset skrifvit, och huru

stor grefvinnans än var, började den slutligen

tömmas. Skeppen förliste, handelskompanierna

gjorde förluster, banken blef bankrutt och sä

till råga på allt kom reduktionen med räfster

— processer och rättegångar — pantförskrifning

i Riksbanken af alla dyrbarheter och lösören

genom Hofrättens resolution af 22 mars 1687.

Det enda barnet, Gustafva Juliana Oxenstierna,

som var gift med kungl. rådet öfverståthållaren

grefve Christoffer Gyllenstierna hade också dött

1675 — så att den nu gamla grefvinnan till-

brakte de sista åren, öfvergifven och ensam på
Tyresö med oron, bekymren och fattigdomen.

Efter att hafva innehaft Tyresö som änka i 46
år träffades grefvinnan De la Gardie af slag

den 22 aug. 1694 då hon befann sig i Stock-

holm. Hon är utan tvifvel Tyresös största minne,

genom sin börd — sin skönhet — sin verksam-
het och sina sorger.

Det blef nu dotterdottern, Maria Gustafva
Gyllenstierna, som blef ägarinna till Tyresö.

Redan ett år före mormoderns död hade hon

ingått äktenskap med kungl. rådet grefve Carl

Bonde. Vid 24 år blef hon änka. Hon be-

bodde Tyresö och skref sig »M. Gustafva Gyl-

lenstierna grefvinna till Tyresö, Eriksberg, Tofta-

holm etc. Kungl. Rådet Grefve Carl Bondes

enkefru». Hon upplefde det för fäderneslandet

olycksdigra året 1 7
1
9 som äfven för Tyresö

blef olycksbringande, fastän ej i så hög grad,

som för andra slott och gårdar i Södertörn.

Då grefvinnan Gyllenstierna hörde huru rys-

sarna foro fram, och huru gårdar och skogar

brändes — därom bar också röken, som svepte

in öfver Tyresölandet vittnesbörd — , så beslöt

hon sig, säges det, att uppoffra de fem torn-

spirorna på sitt slott, på det att de icke skulle

locka ryssarna till landstigning. Hon lät bort-

taga dem och på samma gång bränna skogarna

omkring inloppet till Tyresö, så att ryssarna

skulle tro, att en annan afdelning af deras flotta

redan utfört plundringen, och fara förbi. Listen

lyckades äfven, och sundet bär namnet Lura-

ström, för att påminna, att man där lurat rys-

sarna. Maria Gustafva Gyllenstierna afled den

1 20
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5 nov. 1737 på Tyresö efter att i 44 år däraf

varit ägarinna. Återigen skulle namnet på Tyresös

ägare växla, ty det tillföll dottern Catharina

Margareta Bonde, som vid 23 års ålder 1720
ingått äktenskap med dåvarande öfversten, se-

dermera fältmarskalken och grefven Johan Chri-

stoffer von Diiring. De bodde på Tyresö eller

som det då 1:)enämndes Tyresjö, ända till sin

död.

Sedan grefvinnan aflidit 1775 och fältmar-

skalken I 7 59, ärfdes godset af dottern Gustafva

Sabina, som blef gift med riksrådet friherre,

sedermera grefve Carl Fredrik Scheffer.

Det var Gustaf III:s forne guvernör och Carl

Gustaf T-essins efterträdare på ambassadörsposten

i Paris. Mycket fransk i smak och läggning,

var Scheffer vän af all förfining i lefnadssätt

och vanor, följde det då rådande franska modet,

svärmande för litteratur och upjjfinningar, luftseg-

ling och filantropi. I byggnadskonst följde han

äfven den franska smaken. ]-'V)rmodligen hade

det gamla slottet på Tyresö blifvit bristfälligt.

Litet hade där åtgjorts sedan den gamle bygg-

herren riksdrotset lagt sina ögon samman, och
säkert ingenting sedan reduktionen sopat bort

rikedomen. Slottet stod där med sina borttagna

tornspiror och behöfde repareras. Scheffer före-

tog sig detta år 1765, hvilket bekräftas af flera

kopparmynt frän sagda år, som hittats under
golfven i slottets öfre rum vid reparationen igoi.

Dessa mynt voro ännu rödglänsande, som om
de nyss kommit från kungl. myntet och måste
varit ditlagda för att utvisa årtalet af någon
större slottets omgestaltning. Scheffer har då lå-

tit borttaga sextonhundratalets höga takresningar

på slott och flyglar och ersätta dem med man-
sardtak, hvitrappa alla de inre taken, under hvil-

ken rappning man igoi åter funnit rikt skulp-

terade fruktornament i barockstil skurna i trä.

Vidare har vid samma 1765 års reparation

det gamla midteltornet åt borggården som inne-

höll trappan till öfre våningarna, borttagits och

en stor yttertrappa uppförts, med nedgångar

på båda sidor och försedd med smidd balu-

strad i rokokosnirklar och Scheffers-Dyrings för-

gyllda vapensköldar.
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Utan någon slags pietet gick man tillväga.

Då den af Scheffer uppförda trappan var

fallfärdig, uppförd som den var af allehanda

slags stenfragment, sammanhållna med järn-

kram lor, lät Tyresö nu-

varande ägare nedrifva

densamma, för att er-

sätta den med en ny

i samma stil med bibe-

hållande af den gamla

balustraden. Vid rif-

ningen (1894) upptäck-

tes då, att fyllningen ut-

gjordes af gamla, vac-

kert huggna stenpartier

af portaler, spisar och

friser, karyatider, her-

mer, ett bachushufvud,

amoriner och flera va-

pensköldar med Oxen-

stiernas och Bielkes

hjärtvapen, allt i got-

ländsk sandsten, som
kastats in bland mur-

bruk och tegelskrot.

Första och andra vånin-

garna hade tidigare haft

samma rumindelning;

Scheffer lät dels genom-
bryta väggarna i öfre

våningarna, dels uppföra nya, som ställdes på
bjälklagren och bildade på så vis en öfre gäst-

våning — med långa korridorer, som löpa ige-

nom hela slottets längd, med dörrar, som på
ömse sidor öppna sig till gästrummen. Detta

var en fördel, som säkert uppskattades i ett så

gästfritt hus som det Schefferska. Från denna
tid finnes en akvarell af Linnerhielm, hvilken

för Scheffers

Tyresjöärhvad

Dahlbergs

teckning i Sue-

ciaverket var

för det Oxen-

stiernska Tö-

resö. Denna
Linnerhielm-

ska akvarell

framställerslott

och flyglar med
brutna tak och

stympade torn

med platt tak-

betäckning. I

sin beskrifning

lämnar

denten

engelsk

denna

Nuvarande östra flygeln efter ombyggnaden.

Plan af nedre våningen

I. Föistu!ra>i. — 2. Gula saloiigrn

förmahct. — 6, 7. Kabinett. — 8.

13. Bibliotek. — 14. Tambur. —

Linnerhielm upplysningen att hofinten-

grefve Piper omlagt Tyresö park i

smak med slingrande gångar. Oaktadt

omdaning ser man ännu lämningar af

de gamla raka franska

alléerna, nu öfvervux-

na med blommor och

grönt. Då slott och

park stodo färdiga hug-

nades grefve Scheffer

den 25 februari 1770
med ett besök af den

kungliga familjen: A-
dolf Fredrik, Lovisa

Ulrika, kronprinsen och

prinsessan Sofia Alber-

tina, då de höga herr-

skapen där intogo mid-

dag.

Vid revolutionen 1772
lära segelfärdiga fartyg

legat förankrade utan-

för Tyresö, färdiga att

lägga ut sedan de tagit

ombord, i den händel-

se revolutionen misslyc-

kats, den till utlandet

flyende konungen och

de med honom mest

komprometterade, hvar-

ibland äfven var Scheffer.

Gustaf III besökte ofta sin gamle guvernör

på Tyresjö, och Ehrenswärd i sina dagboksan-

teckningar berättar huru konungen på sin egen

födelsedag den 24 januari i 780 strax efter levern

åkte ut till Tyresjö att där äta middag hos riks-

rådet Carl Scheffer. »Med honom åkte öfver-

stall mästaren grefve Lewenhaupt, grefve Brahe

och grefveEke-

blad. Riksrå-

detScheffer ha-

de äfven budit

gref Axel Fer-

sen med sin

grefvinna, gref

Bielke, sin bror

riksrådet Ulric

och sin sväger-

ska, hofcancel-

leren Frederic

Sparre, gref

Gyldenstolpe

och generalen

Zöge. Man har

anledning att

— 3. Bla salongen. — 4. Tornsalongen. —
Skrifrnm. — 9. Passage. — 10. Matsalen. -

15. Till vänster och höger hvälfda rum under

.Stora

1 . 12,

ich 4.
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tro det gårdagsnegociationerna dersammanstädes
continuerades.» (irefve Scheffer dog under ett

besök på Trolleholm 1786. Det blef nu den
gamla ogifta svä-

gerskan Ulrika

Eleonoravon Dii-

ring som ärfde

Tyresjö. Dä hon

där afled 1793
kom det gamla
godset, som i öf-

ver fyrahundraår

gått i arf, att till-

falla flera släktin-

gar, som afyttra-

de sina andelar

till en bland arf-

vingarna, lands-

höfdingen friher-

re Robert Wilh.

De Geer. Man
var den siste äga-

ren, som var be-

fryndad med de

gamla herrarna

och fruarna till Tyresö.

Med det nya seklet ingick en ny tid f()r det gamla
godset — förnedringens tid att blifva en handels-

vara och gå ur

hand i hand

utan bevarade

traditioner

hvarken fcir in-

nehafvare eller

underlydande.

Det såldes för

första gången
den 2 I februari

1 800 till kom-

merserådet

(labriel Chris-

tian Koschell

- - men icke i

sin helhet, då

på samma
gång f()r all-

tid frånsåldes

Små Dalarf),

Aljö, Ciåsö,

Gränö, Ky-

mende, Fjär-

long, Foglarö), Alörtf), Hufvudskilrs fiskeläge, Ek-

holms krog, jutholms krogen. Stora Dalarö gäst-

gifveri m. m. y\f Ko.schells arfvingar såldes godset

till brukspatron Selander och af honom 1826 till

Qula salongen (nr 2 A ])lanen).

Blä SiJlongen (nr 3 å phuifii).

grefve Carl Adolf Ludv. Stackelberg, som öfverlät

Tyresö på sin son grefve Fritz Stackelberg, som i

sin ordning sålde gården 1853 till öfverdirektören

Johan Erik Hör-
stadius, kallad

» all världens

präst». Han ha-

de också i verklig-

heten varit kom-
minister i Små-
land, men slagit

sig på egendoms-
köp och skogs-

affärer. Han sam-

lade stor förmö-

genhet, afsade sig

prästämbetet och

ägnade sig helt

åt affärerna. Nå-
gon skogssköf-

ling hann han

likväl ej företaga

på Tyresö, ty han

dog kort efter

köpet. Då famil-

jen Stackelberg sålde Tyresö skingrades den
samling af konstverk och minnen, som förut med-
följt Tyresö och ingått i köpen såsom något

med Tyresö o-

ski]jaktigt,bl.a.

Schefferska

bysten af Ser-

gel, som nu

befinner sig i

statens samlin-

gar på Natio-

nalmuseum,

Carl Scheffers

oljefärgspor-

trätt af Roslin,

nu på Grips-

holm, där äf-

ven porträtt

finnas af riks-

d rotset Oxen-

stierna och af

en Ryning,

som på sam-

ma tid bort-

togos från Ty-

resö. Samti-

digt frånsåldes hemmansdelar, belägna midt inuti

godset, så att denna tid för Tyresö var den

olyckligaste, som det hittills genomgått.

Då öfverdirektör Hörstadius 77 år gammal
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afled ogift 1859, ärfdes Tyresö af hans brorson

advokatfiskal G. F. Hörstadius, som innehade

gården i 33 år. Han försedde de två stympade

stora hörntornen

med höga rösten,

som bilda gafvel-

torn, enhgt slotts-

arkitekten Söder-

lunds ritning.

Dessa gafveltorn

höra visserligen

hvarken till sex-

ton- eller sjutton-

hundratalets Ty-

resö, men sedda

på afstånd, »göra

de sig bra» och

gifva ett alldeles

särskildt skaplyn-

ne åt det upp-

svenska slottet.

De äro också

byggda mera för

den dekorativa

verkan än till nå-

gon slags nytta, då väggarna äro alltför tunna

och sä dåligt uppförda, att de snart nog måste

ombyggas. Om då tornen skola afslutas med lik-

nande gaflar eller med kopparspiror, såsom de

ursprungligen

voro pädetOxen-

stiernska slottet

är för Tyresö den

stora frågan. På
de af professor

I. G. Clason upp-

gjorda ritningar-

na åt nuvarande

ägaren förekom-

ma icke gaflarna,

utom tornspiror i

likhet med dem,

som borttogos

I 7 19.

Advokatfiskal

Hörstadius var

mycket fäst vid

Tyresö och sök-

te förbättra det

gamla stället.

Skrifruminet (nr 8 ä planen).

Han sålde Ty-
resö samma år han fyllde åttio, den 23 juli 1892
till den romerske kabinettskammarherren och
markisen Claes Lagergren och hans maka Caro-
line Russell, söm äro Tvresös nuvarande äeare.

Tornsalongen (nr 4 å phnen).

Under deras tid har en grundlig reparation,

om- och tillbyggnad af slott och flyglar börjats

efter professor I. G. Clasons ritningar, och äro

till en del färdiga.

Den nordöstra

flygeln, som icke

hvilade på ordent-

lig grundval, har

nedrifvits och å-

teruppbyggts i

två våningar och

förenats med huf-

vudbyggnaden
medels ett torn

med koppartak

och spira. Ett

annat dylikt af-

slutar flygeln och

bildar dess an-

dra ändpunkt, så-

som före torn-

spirornas bortta-

gande var för-

hållandet. Denna
flygel har åter-

fått den höga takresning den har på bilden i

Suecia Antiqua. Vidare har också under de sista

åren en stor yttertrappa uppförts med tvänne

breda trapparmar, där hvarje steg utgöras af

ett enda stycke

finhuggen Gefle-

sandsten, likaså

en ståtlig portal,

som i två vånin-

gar smyckar slot-

tets hufvudfasad

och som, helt och

hållet i Oveds-

klosters sandsten,

bland hvilande

lejon och snirklar

bär Oxenstiernas

och Bielkes krön-

ta vapensköldar

till den gamle

byggherren riks-

drotsets minne

och ära. Dess-

utom har en hel

omkringbyggd
köks- och ekono-

migård uppförts. Ladugårdarna, som bildade en

stor omkringbyggd fyrkant af sten med lador

och logar bestående af 7 hus, har nedrifvits och
förflvttats. Den låe omedelbart framför slottet

I 24



TYRESÖ

mellan detsamma och saltsjöstranden, och då man
genom en palissad af höga träd velat dölja ladu-

gården, hade äfven utsikten öfver sjön spärrats.

Utsikten utbreder sig nu stor och hänförande vac-

ker från slotts-

terrasserna öf-

ver Kalffjär-

den, och dess

uddar och hol-

mar bland

glittrande vat-

ten inramad t af

väldiga klip-

por och mörk
skog.

Flera terras-

ser med frukt-

trädsanliigg-

ningar och mu-
rar med spa-

lierträd hafva

på de sista åren

upjjförts. Två-

tusen frukt-

träd hafva utplanterats. Sedan ladugårdarna flyt-

tats omgifves slottet endast af park och trädgår-

dar, som på tre sidor omslutas af vatten, åt

söder och öster af Kalffjärden och åt vester af

Matsalen. (Xr lO :i i)lancn.

en å, som rinnande fram genom en äng åtskiljer

parkområdet från Lilla Tyresö, hvilket på sätt

och vis utgör en del af parken.

Verksamheten har icke inskränkt sig till park

och trädgår-

dar. Mer än
femtio hus haf-

va uppförts un-

der nuvaran-

de ägaren för

själfva godset,

och dessutom

ett tjugotal

villabyggna-

der på utgår-

den Brevik, en

half mil från

slottet vid Er-

staviken, mel-

lan Saltsjöba-

den och Da-
iarö, hvarige-

nom förbätt-

rade samfärds-

medel uppstått och en afsättningsort under som-
marmånaderna beredts godsets brukare. — Slot-

tets hufvudbyggnad har en längd af 134 och
bredd af 56 fot och är 29 fot hög till taklisten.

Matsalen med dc väfda tapeterna. (Sv 10 å planen).
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Porträtt af Johan III- Oljemålning.

Byggnaden utgöres med källarvåningen, som lig-

ger ofvan jord, af tre våningar med 5 fot tjocka

murar. Taket — det af grefve Scheffer upp-

förda — är brutet, hvaraf öfre delen af målad

järnplåt och den nedre delen af holländskt svart-

glaseradt tegel. Slottet med torn och flyglar

innehålla 80 rum och 20 källare, hvaraf flera

med eldstäder, öppna spisar. Flyglarna äro hvar-

dera 133 fot länga, täckta med holländskt svart-

glaseradt tagel. På den nyuppförda flygeln

prydes den med sandstensomfattning försedda

porten af Oxenstiernas och De la Gardies vapen,

för att hugfästa minnet af Maria Sofia De la

Gardie.

Slottet har på de sista åren försetts med vat-

tenledning och centraluppvärmning i alla rum
äfvensom i förrådsrum och korridorer.

Slottets borggård omslöts på riksdrotsets tid

äfyen på den fjärde sidan af en huslänga med
en hög port. Flyglarna voro därmed samman-
byggda och på andra sidan förenade med slottets

hufvudbyggnad medels smidda järngaller, så att

borggården var helt innesluten och oåtkomlig,

när portar och grindar stängdes. Denna hus-

länga har försvunnit utan spår, förmodligen vid

den af grefve vScheffer företagna moderniseringen

1765. Detta var fördelaktigt, då utsikten däri-

genom blef fri ät den norra sidan mot kyrkan

och den vackra tafla, som äfven åt landsidan

utbreder sig.

Rummen hafva på ett särskildt lyckligt sätt

indelats på Tyresö, där alla sällskapsrummen

med biblioteket ligga på nedre botten och alla

sofrummen på den öfre. Från vestibulen kom-

mer man först in i den gula salongen i direc-

toirestil, därefter i den blå eller stora salongen,

slottets största rum, med väggfasta gustavianska

speglar med vackra öfverstycken, därifrån genom
ett förmak till tornsalongen med handmålade

gamla kinesiska tapeter; därifrån genom fem

mindre kabinett och förmak till den stora mat-

salen, och om man fortsätter därifrån, in i tre

biblioteksrum, hvaraf det sista och största upp-

tager hela det nordöstra tornet, därifrån en lönn-

trappa i själfva murens tjocklek för ned till det

ena af de gamla slottsfängelserna, som nu är

afsedt till arkiv. Detta nordöstra torn har genom-
gått en fullständig reparation, hvarom förut talats.

Igenmurade nischer och gömslen med skottglug-

gar från medeltiden påträffades då. I en af

källrarna fanns en vacker gammal ekdörr med
inläggningar. Den är nu uppsatt i biblioteket

och påminner om de ståtliga Tidödörrarna.

Parti af blå salongen.

Med porträtt a[ Marie Antoinette efter ni:nie Vigée Lebnm samt

bord signeradt Cioltlieh Iversson.
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Det är mycket vid Tyresö, som minner om
Tidö, fast Axel Oxenstiernas slott vid Mälaren
mycket mera skonats frän modernisering. De
båda slotten byggdes pä ungefär samma tid,

Tidö något se-

nare, och kanske

begagnade båda

bröderna samma
murmästare.

Tyresö slott är

helt och hållet

möbleradt med
antika möbler,

hvaribland ett

större konsol bord

signeradt Gottlicb

Iversson Scliatull-

makare, troligtvis

hans förnämsta

arbete. Tornsa-

longens möbel är

af fransk tillverk-

ning i rödbok, i

den renaste Louis

XV, helt förgyld

och klädd med
af tiden urblekt sammet. Den är signerad: »La-

visse» och förskrifver sig från Scheffers ambas-

sadtid i Paris.

De flesta rummen liafva gamla kakelugnar

från Maricberg

och Rörstrand. 1

matsalen täckas

tre väggar helt af

mycket stora

flandriska tapeter

(Bruxelles). Den
största är be-

ställd af drott-

ning Hedvig K-

leonora för Drott-

ningholm och lär

vara den enda af

sin serie — Ae-

neas historia —
som finnes i be-

håll. De andra

två äro äldre och

lära fönskrifva sig

från drottning

Christinas tid —
de tillh()ra Con-

stanstinsviten: slaget \'id Pons Milvius och in-

tåget i Rom. Taket i biI)lioteket har model-

lerats efter prof. Clasons ritning.

Biblioteket (m l i a |il:iiun).

Biblioteket > ni l l a planen)

I den blå eller stora salongen har nuvarande
ägaren velat samla porträtt öfver drottning Marie
Antoinette och de personer, som stodo henne nära
och rörde sig i hennes intimare krets. Först ett

mycket stort por-

trätt af drottnin-

gen själf och hen-

nes tre barn efter

porträttet i Ver-

sailles af m:me
Vigée Tebrun.

Där finnas por-

trätten af Louis

XVI, af Dauphin
(Louis XVII,) af

prinsessan de

Lamballe och

hertiginnan de

Polignac m. fl.

Af öfriga por-

trätt, som finnas

på Tyresö böra

i svenskt intresse

märkas ett knä-

stycke af Johan
III, säkerligen ett

originalporträtt och af nuvarande ägaren köpt i

Rom I 89 1. Det har latinsk inskrift. Konungen
är klädd i svart dräkt och bär salvatorsorden.

Ansiktet ;ir s;irskil(ll vackert och omsorgsfullt

måladt. Dess-

utom finnas ett

ståtligt porträtt

af Carl XI i rust-

ning, mantel och

kunglig ornat af

Ehrenstrahl, ett

Gustaf Vasa-por-

trätt i hel figur

af Krafft och ett

porträtt, bröstbild

af Sofia Magda-
lena af Pasch.

Det porträtt,

som framförallt

bör finnas på
Tyresö är Maria

Sofia De la Gar-

dics. Det finnes

där äfven och är

särdeles vackert

— helfigur af

Elh/as, som fordom tillhört samlingen pä Char-

lottenlund, men af nuvarande ägaren förvärfvats

för Tvresö.
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Af andra porträtt böra märkas först och främst

en bröstbild af den unge hertigen af Monmouth
(Carl II:s son) original af Susterman, vidare ett

porträtt i profil på trä af påfven Leo X då han

ännu var kardinal (Giovanni di Medici), och som
förskrifver sig från 1500-talets början, likaså

två porträtt i bröstbild af fältherren Alexander

Farnese af Parma och af Ludvig XIV:s krigs-

minister, Louvois, samt ett porträtt af Marie

Mancini.

Till sist några sifror, som äro af betydelse.

Tyresö areal är ännu efter så många stymp-

ningar i sin helhet 12,548 tunnland, hvaraf odlad

mark 1,225 tunnland, 114 äng och odlingsmark

samt 11,179 tunnland skogsmark.

Taxeringsvärdet är kr. 631,200. Jorden är

af synnerlig god beskaffenhet, mestadels svart-

mylla på lera. Skogen mycket växtlig. Bruket

af jorden försvåradt genom bergshackor i åkrarna

och små skiften. Till Tyresö höra tegelbruk och

två vattenkvarnar.

Tyresös största värde är dock dess natur-

skönhet och dess läge vid Östersjön, som med
Erstaviken, Gränöfjärden, Afvaviken och Kalf-

fjärden skölja dess stränder. Tyresö har också

sedan lång tid för sin natur ådragit sig upp-

märksamhet. Målare från såväl Sverige som

Danmark hafva på duken velat återgifva dessa

nejder. Viggo Johanssen, Oscar Björk, Rickard

Bergh och framför allt prins Eugen, som i femton

somrar bott på Tyresö och innerligare än någon
älskat att med sin pensel tolka dess skönhet.

Framför Tyresö slottsfasad, som vetter mot
hafvet, står en gammal solvisare. Den bär på
sockeln inskriften:

— »Sed interea fugit irreparabile tempus» —
Ja, han flyr, den oersättliga tiden! Han har

flytt för alla dessa ägare, som före och efter

riddar Erengisle Nilsson till Hammersta bott

och byggt på Tyresö och ägt dess jord, både
för dem, hvilkas ädla namn och härstamning

stå inristade på den minnessten, Carl Scheffer

reste åt dem på Lilla Tyresös kulle, han, den
siste i den fyrahundraåriga kedjan, och äfven

jämväl för de andra, som obekanta kommo före

och obemärkta efter. Den flyr — och torn

och murar skola en dag ramla, utan att mera
resas — men denna natur, som tjusade alla dessa

generationers människor förblifver ensamt evigt

ung —• densamma — för den allenast betyder

intet att den flyr, den oersättliga tiden.

Utsikt frän slottet öfver sjön.
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TYSTBEROA SOCKEN, RÖNÖ HÄRAD, SÖDERMANLANDS LÄN

Af NILS SJÖBERG

Vid Östersjön, uiv^efär niidt emellan Trosa

och Nyköping' l'i?i^er riyllenstiernorniis

L^amla i^refskaj) Björksund och Ilel^ö. De
ut<4jorde på 1 300-talet en del af de vidsträckta

SundhoholmsL^odsen, hvars stamgård, ett befäst

slott, låg på Koholmen utanför Måstena, där

dess ruiner ännu s}'nas. Det förstördes antag-

ligen på 1360-talot under kriget med Mccklen-

burgarne. Dess underly dande striickte sig öf\-er

nästan hela 'Jystbcrga, liiilingc och en stor del

af Lästringe socknar.

Den äldste kände iigaren ;ir Ingc\ald l'"strid-

son 13 13 och I 3 5 I hans son Magnus Ingevalds-

son, som i vapnet förde half lilja och leopard.

Godsen inköptes 1383 af Bo Jonson (Grip), ärf-

des efter hans död af hans son Knut Boson,

kom sedan genom dennas dotter Katarina till

hennes man Nils l^rengisleson af Hammersta-
ätten (natt och dag i längden). Dennes son

riksrådet Bo Nilsson, som upptog sin moders
vapen, griphufvudet, och blef stamfader för den

yngre (irijjätten ärfde det efter sina föräldrar

och efter hans död 1464 sonen riksrådet Nils

Ijosson. Då denne 1522 blifvit ihjälslagen af

SiUlennanlaiul. \'

Björksund pä 1820-talct. luilif^t TIicimilt.
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sina egna landtbönder, uppdelades Sundboholms- domen af sonen excellensen Adolf Göran (f 1838)

godsen i Nynäs och Björksund, hvilka tillföUo och efter hans änka Katarina Ulrika Heijkensköld

hans två mågar, Björksund riksrådet Göran Eriks- 1845 af sönerna Oskar och Axel Mörner, hvilken

son Gyllenstierna. Det gick sedan i 250 år i sistnämnde sedan 1888 är ensam ägare däraf.

arf bland dennes ättlingar i rakt

nedstigande led. Först vid hans

död 1576 till sonen riksrådet,

rikskanslären och riksdrotset Nils

Gyllenstierna (| i 601), så till den-

nes son Göran, riksråd och öf-

verste amiral (y 16 18), till dennes

son Göran, amiral och landshöf-

ding samt till dennes son Göran,

riksråd och president. Denne blef

grefve och skref sig som sådan

till Björksund och Helgö. Vid sin

död i686lämnadehanägendomen
till sin son Nils, landshöfding och

riksråd (f 1731) och denne till sin

son Göran, riksråd och riksmar-

skalk, den siste grefven Gyllen-

stierna till Björksund och Helgö

(t ^799)- Redan år 1776 hade

denne emellertid till sin systerdotters man hofmar- baksidan. Fasaden har midtrisalit med fronton

skalken grefve Karl Gabriel Mörner af Morlanda, och klocka, hvita hörn, takgesims och fönsterin-

som redan genom sin hustru friherrinnan Lovisa ramningar. Midtpartiets undervåning, som har tre

Ulrika Horn af Rantzien ägde en del af Björk- hvälfda portar, är rusticerad, öfver mellersta por-

sund, sålt återstoden. Efter honom ärfdes ägen- ten Gyllenstiernas och Brahes hjärtvapen. De

Grefve Axel Mörner.

Genom en tät alallé kommer
man fram till den fullkomligt om-
slutna gården: i fonden den stora

ljusa tre våningar höga hufvud-

byggnaden, på sidorna flyglar

och väggar af tätt planterade

klippta lönnar. Hufvudbyggna-
den uppfördes år 1727 af den

franske arkitekten Destin efter

ritningar af Nikodemus Tessin,

byggherre var grefve Nils Gyllen-

stierna. Efter hans död lät hans

änka Ulrika Juliana Brahe upp-

föra flyglarna efter ritning af Karl

Gustaf Tessin.

Arkitekturen är enkel. Man-
byggnaden ligger i en backslutt-

ning så att den har tre våningar

åt framsidan men endast två åt

Slottet från gårdssidan.
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Sdiiiu Jly^cln.

envånin^- höL;a flyi;lariia äro s}'nnerligen pr}'d-

li^a med sitt rusticerade midtparti och sina

hvälfda portar och fönster.

fjenoin hufvudentrén kommer man in i en

ncch'e sten förstuga, j)ä h\-ars sidor husets ekono-

miafdehiinu;- är Ijeläj^en. ]{n dubbeltrap[)a f()r

därifrån ui)p till en ()frc förstuga. Pa orund af

husets olika ln'i)d på fram- och baksidan li.^s.jer

denna i jämnhöjd med en på dess baksida be-

läg-en terrass med klippta buxbomshäckar, par-

terren, och genom en uthuggning- i den rundt

ikring liggande på 1720-talet planterade parken
ser man en skymt af den nedanför liggande

Sibbofjärden.

Midten af nedervåningen upptages af en salong,

till vänster därom matsalen och därinnanför

Slottet från parterren.



Parterren med utsikt åt Sibbofjärden.

grefvens två privata rum. Till höger ligga ett

hvardagsrum, sängkammaren och ett kabinett.

\Tiningen en trappa upp innehåller i midtpartiet

två stora salar, stensalen och biljardsalen. Genom
dessa och två i husets längdaxel gående korri-

dorer delas våningen i fyra delar, hvardera inne-

hållande små sammanhängande som gästrum

använda våningar.

Det märkli-

ga med Björk-

sund är den så

väl inom- som
utomhusovan-

ligt väl beva-

rade I 700-tals-

stilen. Gården
och terrassen

med sina fa-

sonerade och

klippta träd

och häckar äro

typiska. Och
boningshusets

ursprungliga

inredning är

synnerligen

väl bevarad Hallen med trapporna.

och på samma gång omväxlande. Golfven äro

enkla trägolf eller figurrika parkettgolf, enkla

stengolf eller fasonerade af olikfärgad marmor;
ett rum, kabinettet i nedre våningen har till och

med ett högst dyrbart intarsiagolf af olika trä-,

slag, ebenholtz och elfenben. Kakelugnarna äro

samt och synnerligen gamla, växlande från hel-

gröna med trappafsatser och vridna hörnkolon-

ner till synner-

ligen färgläck-

ra sådana från

I 700-talets se-

nare hälft —
bland de vack-

raste och bäst

bibehållna

man kan få se.

Väggdeko-

rationerna äro

också nästan

öfver allt be-

hållna, och på
de få ställen,

därdevid mid-

ten af 1 800-

talet täckts af

fransyska ta-

132



BJÖRKSUND

peter, kan man likväl af dörröfverstycken och dy- till ett värdshus, till slut en måltidsscen. Sviten
likt oröra sig en föreställning om den ursprung- torde väl stamma från Holland,
liga, som öfverallt varit målad på spänd väf, och
med de mäst växlande motiv. Matsalen har hvit

panelimitation med förgyllda girlander och in-

fällda portriitt, salongen har haft rokokons mussel-

ornamentering i rödt och guld, en del rum ha
väggfälten in-

ramade med
grenar och

blomrankor
— naturalis-

tiska eller stili-

serade — eller

med grotte-

skerellerpom-

pejanska mo-

tiv. Den dyr-

baraste vägg-

beklädnaden

har likväl

några af rum-

men i öfre

våningen, som
äro klädda

med gobeli-

ner. Af dessa finnas ej mindre än tre sviter.

Den ena utgöres af två tapeter med jaktmotiv,

en harjakt och en vargjakt inom en rik bård

af naturalistiska blommor och vapen. De äro

franska, antagligen efter kartonger af Charles

Parrocel. Af den andra sviten med antikt ämne
finnes endast en hel tapet samt två bitar af

någon eller några af resten. Den hela tapeten

visar Paris'

dom. l ill slut

behandlas i en

serie af sex

tapeter den

barmhertige

samaritens hi-

storia. IVfan

ser Kristus för-

tälja liknelsen

för sina lär-

jungar, den re-

sande öfver-

falles, han lig-

ger sårad och

de ohj;ll[)sam-

ma israeliter-

na gå förbi,

samariten fin-

ner honom,

han förhonom

En stor och värdefull porträttsamling pryder
väggarna i herrgårdens salar och rum. De två

porträtt, som uppgifves föreställa Sten Sture och
Kristina Gyllenstierna återgå på samma original

som två till Gripsholm af riksmarskalken Göran
Gyllenstierna

skänkta. Man-
nen kan likväl

ej vara Sten

Sture, då han

bär en dräkt

från midten af

I 500-talet och

om halsen en

medalj med
< lustaf I:s por-

trätt; daterin-

gen på dam-
porträttet

1525 jetatis

su?e 24 stäm-

mer hvarken
Matsalen. med tiden för

dräkten eller

ined fru Kristinas ålder; hon var född 1494
och således 1525 31 år gammal.

Porträttserien börjas med rikskanslären och

riksdrotsen Nils Gyllenstierna (i 526— 1601), en

från l{hrenstrahls atelier utgången kopia af ett

samtida porträtt, hvaraf en exakt kopia finnes

på Gri])sholm. På Björksundsporträttet har dräk-

ten af 1 600-talskopisten ändrats till en råds-

dräkt från den-

na tid.

Sonsonen,

amiralen Ge-

org Gyllen-

stierna (i 60

1

— 1646) och

hans gemål fri-

herrinnan An-

na Skytte af

Duderhoff

(1610 -1680)

äro raka och

stela afbildade

på ett par hel-

figurskonter-

fej från 1630-

talet.

Af deras två

söner Johan

(1635— 1680),Grefvens. arbetsrum.
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Väggdekoration i ' Doktorskaminaien» i öfre våningen.

riksrådet, Karl XI:s vän och stöd, och riksrådet och

presidenten Göran Gyllenstierna (1632— 1686)

samt dennes hustru friherrinnan Barbro Marga-

reta Banér (f. !634) finnas bilder stammande
från Ehrenstrahls atelier eller skola.

Dessa senares två äldsta döttrar och näst äldsta

son Axel, af hvilka denne och en af döttrarna

dogo unga, äro afbildade på ett par roliga barn-

porträtt, flickornas från 1648, sonens från slutet

af 1660-talet, en annan son Göran, som 1736
dog som generalmajor, framställes som ung i

rustning och svart allongeperuk. Af dottern

Anna Kristina (j 171 5) finnes utom det förut

nämnda barnporträttet ett annat visande henne

som ung fru, ett synnerligen intressant och mjukt

fastän något mörknadt, signeradt af David Rich-

ter 169g, samt ett tredje som riksrådinna, pen-

dant till mannen riksrådet och fältmarskalken

Nils Gyllenstierna af Fogelvik (1648— i 720), ståt-

liga porträtt, signerade i 7 1 4 af David Schwenck,

en förut okänd målare, som af stilen att döma
tycks tillhöra David v. Kraffts skola.

En annan okänd målare, H. Scharnhorst har

1702 utfördt ett godt konterfej af deras dotter

Holländsk väfd tapet Den barmhärtige samariten^--.
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Väggdekoration och porträtt i 'Hrita sängkammaren i äfrc råningen.

Marc^Mreta (f 1 740), seilun gift meel kanslipre-

sidenten Arvid Bernhard Horn. Hon är fram-

ställd som jäs^arinna med pil och bäg^e.

Cjenerallöjtnantcn och riksrådet Nils (i}-llcn-

sticrnas (1670 —173 i) och hans grefvinna LHrika

Juliana Brahes ( i 704--1 765) bilder äro af okänd

mästare. Den senare synes hafva fört med sig-

en del äldre Brahe- och Bielkeporträtt. De förra

äro till största delen gamla kopior eller repliker

af porträtt på Skokloster. Original äro bilderna

af hennes far, generalmajoren grefve Al)raham

Brahe (1669— 17-8) och hennes styfmor Mar-

Fransk räfd tapet i ^> Marmorrummet i öfre väningen.
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g-areta Fredrika Bonde (1680- 1727). vackra mål-

ningar af Georg Desmarées 1721. Hennes bror

kaptenen grefve Nils Brahe (1697— 1722) och

dennes gemål född Stenbock, systern Kristina

Anna Brahe (171 7—1 739) och hennes man hof-

marskalken friherre Karl Fredrik Hamilton af

Hageby (1705— 1753) finnas här också repre-

senterade. Bland Bielkeporträtten märkas hel-

figursporträtten af friherre Claes Bielke till Wijk

Drottning Kristina.

Oljemålning af David Beck.

(1544— 1623) måladt 1623 — däraf finnes en

replik på Gripsholm — och af fältmarskalken

och riksrådet grefve Nils Bielke (1644— 1716).

Ar 1797 fick Jonas Forsslund i pastell af-

bilda den gamle riksmarskalken grefve Göran
Gyllenstierna (1724— 1799), hans gemål friher-

rinnan Eva Maria Ribbing af Zernava (i 730—
181 2), hans systerdotter grefvinnan Lovisa Ul-

rika Mörner af Morlanda, född friherrinna Horn
af Rantzien (1751— 1823) och dennas dotter

Eva Ulrika Mörner (1780— 1796), intressanta

som kostymbilder och, isjmnerhet de två gref-

vinnornas porträtt, såsom goda arbeten, bland
konstnärens bästa.

Riksmarskalkens syster Eva Margareta Gyl-

Fältniarskalken och Riksrådet

Grefve Nils Bielke.

lenstierna (1730— 1753) finnes också i sam-

linjren så väl som hennes man hofmarskalken

baron Gustaf Jakob Horn af Rantzien (1706

—

1756), som med sitt hufvud fick plikta försitt

Väfd tapet »Paris' dom
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Väggdekoration i t Inre trapprummet .

Grefve Erik Brahe-

Oljomålning af L. P:isch d. ;i.
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deltagande i Lovisa Ul-

rikas misslyckade revo-

lutionsförsök. vSäkerligen

är det till denne sin vän

och olycksbroder, som
öfversten grefve Erik

Brahe (1722 — 1756)

skänkt sitt helfigurspor-

tätt, Lorenz Pasch d. ä:s

mest betydande arbete,

elegant och luftigt i sina

ljusa blå och grå toner,

så olikt de många tunga

och trista porträtt vi äro

vana att se af denne

konstnär.

Bland yngre porträtt

märkas ett ungdomspor-

trätt måladt af Söder-

mark af den nuvarande

ägarens grefvinna Hed-

vig Gustafva född Eric-

son (1836— 1896) och

hennes far, skaparen af

Sveriges järnvägar baro-

nen öfverste Nils Ericson (1802— 1871); af

denne och hans bror John Ericsson finnes dess-

utom en mängd byster och medaljonger. En

Grefvinnan Hedvig Gustafva Mörner, född Ericson.

Oljemålning af J. O. Södermark.

svägerska i familjen, den

för den tiden ovanligt

vidtberesta fröken Mar-

gareta Charlotta Heij-

kensköld (1781— 1834),

död i Syrien på väg till

Jerusalem, har af B. E.

Fogelberg blifvit hug-

gen i marmor i Rom
1830. Och excellensen

Karl Gustaf Reuterholm

(1756— 1 8 13) som ju

räknade sig till släkten,

har hit skänkt sin af J. T.

Sergel modellerade byst.

Grefve Göran Gyl-

lenstierna stod som ge-

neralguvernör öfver Kri-

stinas underhållsländer

drottningen nära; därom
erinrar det ena af de två

porträtt af henne, som här

förvaras. Detta, en präk-

tig duk af David Beck,

samma typ som porträt-

tet på Nationalmuseum med några smärre af-

vikelser, uppges vara en present af drottningen,

och från henne komma väl också de tre — eller
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* Procentaren. ^ Öljcnialning ,if okiind mästare.'

fem — porträtt som möjligen en gång tlUhcirt

käjsar Rudolf ll:s af svenskarna i Prag tagna

konstsamlingar. De två framställa två okända
personer, en herre och en dam, bröstbilder från

början af i6oo-talet, af hvilka herrporträttet är

ett konstverk af rang, fastän nu af tiden illa

medfaret. De tre andra äro stora på trä må-
lade knäfigurer och visa kejsar Mathias (1557—
16 19), hans gemål Anna af Tyrolen (1585—
16 I 8), och hans broder ärkehcM^tig Albrekt. Kej-

sarinnans porlrillt är mera handtvcrksmässigt,

kejsarens redan längt l);ittre, men vida öfver

dem alla glänser ärkehertig Albrekts, hvilket

torde kunna återföras till ingen mindre än Peter

Paul Rubens, om ej helt och hållet egenhändigt,

så likväl utfördt på hans atelier.

'l ill lijörksund hör nu också Helgö, som förut

var ett stort själfständigt säteri, omfattande äfven

nuvarande Mästena. Det bebyggdes i 1600-

talets början af Svante Stenbock, äldste sonen till

l^rik Stenbock och Malin Sture. Cienom gifte

kom det till släkten ]>anér och 1723 förenades

det genom köp med Björksund. Det var 171g
afbrändt af ryssarna, och äfven Björksund hade

Väggdekoration och dörröfverstycke i sängkammaren

i nedre våningen.
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Ärkehertig Albrekt af Österrike.

Oljemålning af P. P. Rubens.

iVIargareta Charlotta Heijkensköld.

MarnKirbyst af B. E. Fogelberg.

då hotats af samma öde, men räddats genom en

krigslist af inspektören. Denne utsände i skogstrak-

ten mot Helgö ett antal underhafvande, försedda

med lurar och gamla
trummor samt med
lakan uppsatta på
stänger, så att de

liknade fanor. Allt

detta skrämde rys-

sarna, så att de i

största hast begåfvo

sig tillbaka till sina

galärer.

Utom Björksund

och Helgö omfattar

godset följande hem-
man och gårdar

inom Tystberga soc-

ken: Backa, Bagge-
bol, Berga, Björndal,

Bredgården, Bränn-

torp, Ttkekulla, Ene-

by, Fageräng, G lostorp, Grytmar, Gumpekulla,
Hamra, Hagstugan, Helgesätter, Holmtorp, Hår-
kranktorp, Hässlö, Högsätter, Klöfsta, Kämpe-
torp, I.anan, Lumbra, Löten, Måstorp, Norr-

Björksund. Efter en lavering af J. P. Cnmclius.

gård. Ringola, Risekvarn, Rogsta, Råå, Rågö,

Rörvik, Sjöbo, Smacketorp, Smålöten, Sommar-
torp, Sten, Stångby, Sulsta, Sättersta, Tattartorp,

Tjufvesta, Tjärbäck,

#- m^'- ]
Tomtekulla, Utterö,

Vadholm och Vå-

larö. Det hela utgör

3 I 7i mantal upp-

tagande 6,243 har,

hvaraf odlad jord

870 har. Taxerings-

värdet (med Björn-

dals kvarn, tre par

stenar) och frälserän-

tor utgör 642,200

kronor för jord-

bruksfastighet och

inom Bälinge soc-

ken 300 kronor

för annan fastighet.

Härtill komma i Bä-

linge socken Hartsö,

Ringsö, Hummelvik och Skebol,tillsammans 5 man-

tal taxerade till 5 i ,200 kronor, således hela godset

693,70okronor. Agaren är omväxlandemed Nynäs'

ägare patronus i Bälinge och Tystberga pastorat
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LINDHOLM
BARFVA SOCKEN, ÖSTER-REKARNE HÄRAD, SÖDERMANLANDS LÄN

AF NILS SJÖBERG

Då
man reser landvägen mellan Sträni^näs

och Eskilstuna och en längre bit följt stran-

den af Mälaren — eller närmare bestämdt

den del dilraf som kallas Söderfjärden — och

då man kommit ungefär midt emellan dessa två

städer, svänger på
vänster hand den

jämnt en fjärdings-

väg långa allén

ner till Lindholms

herrgård.

Den stora hvita

byggningen upp-

fördes I 794 afkam-

marherren grefxe

Nils Bonde med
kaptenmekan i kus

lirik Nordwallsom

arkitekt. Den har

framf()r sig en stor

gårdsplan omgif-

ven af två små
flyglar, på baksi-

dan en triUlgård

ochdenlillaSi)ång-

sjön, hvars afloppså slingrar sig i halfcirkel rundt

gård(>n. 1 lufvu(ll)yggnaden har tre våningar åt

gårdssidan, f_\'ra åt sjö)sidan och däröfver en rad

låga vindsfönster, lågt valmtak med klocktorn,

rusticerad undervåning. Midtrisaliten med fron-

ton och urlafla har de två öfre våningarnas

Klj mmarlicnc

Lars Arnold Ccising.

vägg delad med fyra pilastrar bärande ett en-

tablement med metoper och triglyfer.

Nedre våningen upptages af herrvåningen, två

biblioteksrum samt ekonomivåning. I herrum-

mena märker man de utsökta fåtöljerna från

1 700-talets midt

med sin bevara-

de originalklädsel

af gobeläng, ett

porträtt af Karl

X\' signeradt af J.

K. Boklund 1865

samt en drifven

kopparflaska date-

rad 1654. Biblio-

teksrumnien inne-

^^^^^^BJ stora men

^^^^KKmy ordnade arkivet.

^^^^^^^Z Från den hvälf-

^HP^H y da vestibulen för

^^S^^^^^ en trappa upp till

öfre våningen, i

hvars förstuga ena

väggen upptages

af ett stort skulpteradt och inlagdt skåp,hvarpå stå

några synnerligen gamla och märkliga persiska

fat af grönt stengods orneradt med arabesker af

breda nedsänkta ränder. Dessutom finnes här en

vacker vinkylare af tenn tillverkad i Stockholm

ungefär 1 700 och signerad af H. G. P. Schorn.

Fru Cecilia Ccising

finiJ Montgomcry.
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Plan af våningen I tr. upp.

I. Stora trappan. — 2. Tamburen. — 3. Saloni;-''n. — 4.

Stora förmaket. — 5. Bibliotetiet .
— 6. Lilla förmaket. —

Matsalen. — 8— 10, 15, 16. Handkammare in. m. — 11. Sofrnm.
— 12. /'as-^agr. — 13. Sängkammai-e. — 14. Skrifrnin.

Från förstugan leder till vänster trappan upp

till andra väningen, till höger om förstugan ligger

matsalen, rakt fram kommer man till en svit med
rum som upptaga den mot trädgården vända

hälften af våningen bestående af salong, till höger

därom lilla förmaket, till vänster om salongen

stora förmaket och biblioteksrummet. Från .stora

förmaket kommer man genom ett mindre rum
till två mot gärdssidan liggande rum. Hela

denna våning är synnerligen intressant för sitt

möblemang, som nästan helt och hållet är sam-

tida med byggningen och pietetsfullt bevarats

liksom så mycket annat, som här på stället sam-

manförts nästan till små museer i stället för att

kastas bort. Så finnes på ett håll en samling äldre

husgerådssaker, på ett annat en klädkammare

med kostymer från hela förra århundradet.

Salongen har en Mariebergskakelugn, en ko-

lonn på fyrkantigt postament — kakelugnar till-

verkade vid denna fabrik på i 700-talets slut fin-

nas i de flesta af väningens rum — , mellan de tre

fönstern spegelbord med porfyrskifvor burna af

kvinnliga hermer och med kant af vinlöf. Spe-

geln är i guld och brons med sphinxer. På
spegelborden stå porslin, dels orientaliskt, dels

af vårt äldre svenska. Möblerna äro i tidig

hvit empire, och dessutom finnes ett serverings-

bord, skifvan af fajans i blått och hvitt med
Flemingska och Gyllengrips vapen, signerad A.

Björn, underredet i vacker rokoko, blå och hvit-

lackeradt. Bland porträtten på väggarna märker

man byggherren, kammarherren grefve Nils

Bonde (1731— 1816) ett godt knäfigursporträtt

signeradt af P. Krafft d. y. 1787. En vägg
upptages af fyra af Lorentz Pasch d. y. utförda

konterfej: riksrådet friherre Otto Fleming af Lieb-

litz (1697— 1778), hans fru Katarina Charlotta

Gyllengrip (1700— 1784), deras dotter Ottiliana

Charlotta Fleming (i 743— i 8 1 1) och dennas man
generalen friherre Fabian Casimir Wredeaf Elimä

(1724— 1795)- De två förstnämnda, i synnerhet

friherrinnan Fleming född Gyllengrip, höra till

konstnärens allra bästa arbeten. J. O. Södermark
har i Rom 1827 målat brukspatron Lars Celsing

(1804— 1 88 i) och F. Westin har 1833 gjort ett

hårdt porträtt af hans vackra fru Ottiliana Kri-

stina Fleming (18 13 — 1893). Dessutom finnas

här porträtt af Fredrika Kristina Strömfelt gift

Ulfsparre och Fahlström (17 10— 1752) och af

riksrådet Fabian Wrede(i694— i 768) hans hustru

Katarina Charlotta Sparre (1684— i 759) och her-

tig Fredrik IV af Holstein-Gottorp, Karl XILs

svåger, den siste målad af D. v. Krafft.

Lilla förmaket har gustaviansk möbel i hvitt och

guld, spegelbord i empire med hvit marmorskifva

Hufvudbyggnadcn med flyglarna.
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Riksrådet Friherre Otto hlciuin<i af l.icblUz. Friherrinnan Katarina Charlotta Fleming, född Gyllengrip.

Oljoni;iliiin<; al' L. 1'ascli d. y. Oljcniälning af L. Pascll d. y.
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Stora förmaket med biblioteket (nr 4 och 5 å i)lancn).
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(

(1723— 1789) och envoyén Ulrik Celsing(i73i

-—1805) båda i nordstjärnedräkten målade af

Anders Eklund, öfverstlöjtnanten vid amiralitetet

Fredrik Celsing (1739 — 1786) i uniform och
Anna Helena Celsing (1725— 1795) båda pa-

steller af J. P"orsslund, samt den äldsta systern

Fajansbord, signeradt A. Björn-

mellan fcmstren. Däruppä står en te- och kaffe-

servis dekorerad med kinesiska figurer, Meissen-

porslin från 1 700-talets midt. ]{n inlagd byrå,

med bronsbeslag, marmorskifva, två lådor och

höga ben signerad Migeon uppbär en ostindisk

kaffe- och tcservis med Bergenstiernska vapnet

(en kopp diiraf finnes i Nationalmuseum). En
skulpterad och inlagd kista har sitt mycket stora

intresse, då det är ett dateradt svenskt arbete —
framsidan bär i inläggningen inskriften Datum
Vestras Anno 1634.

Bland taflorna märker man M. Mijtcns d. ä:s

porträtt af Maria ( iustava ( i}-llenstierna gift I)Onde

(1672— 1737).

Stora förmaket till vänster om salongen har hvita

empirem()bler och spegelbord mellan fcnistren.

Här finnes porslin, orientaliskt och svenskt, bland

annat två stora fat af Rörstrands äldsta bevarade

tillverkning (i 740-talet), dessutom venetianskt och

etsadt svenskt glas. Detta förmak förvarar ilfven

en del af familjeporträtten. Här sitta porträtt

af fem s\'skf)n CV^lsing, presidenten Gustaf Celsing

Skrin, signeradt Västerås 1634.

Byrå i kabinettet (se texten). Därofvanför porltätt af Maria

Gustava Gyllenstierna. Oljemålning af IM. Mijtcns.
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Elisabet Celsing målad af J. H. Scheffel. Den 1331 bortbytte det. Lindholm tillhörde sedan

nuvarande ägarens fru född Cecilia Montgomery på 1400-talet konung Karl Knutsson och där-

(1845— 1
9 10) har sitt porträtt utfördt af Wilhel- efter Vasa-ätten. Gustaf I:s syster Margareta

änka efterJoakim
Brahe ägde det

I 5 20. Sedan kom
Lindholm under

Bergshammar
och hade samma
ägare som detta

gods, tills det år

1679 afsöndra-

des till förmån för

fröken Katarina

Sack gift med
lagman Herman
Fleming och går

den kallas 1686

»herr H. Fle-

mings urgamla

frälse». Den för-

blef i Flemingska

släktens ägo tills

den I 763 genom
köp och gåfva

kom till mågen
kammarherren

grefve Nils Bonde, och vid hans död 1 8 1 6 genom
testamente till friherrinnan Anna Kristina Fleming

född Wrede. Hon sålde 1835 ägendomen till

sin måg brukspatron L. G. Celsing, hvilken gjorde

den till fideikommiss i stället för det Celsingska

huset i Stockholm. Vid hans död 1881 öfver-

gick det till sonen kammarherre Lars Arnold

mina Lagerholm

dessutom finnes

här silhuetter och

miniatyrer af Cel-

singar. Men i

konstvärde öfver-

träffas de högt

af Lorentz Pasch

d. y:s två ofull-

bordade porträtt

af konung Adolf

Fredrik och prin-

sessan Sofia Al-

bertina.

Innanför för-

maket ligger bi-

blioteksrummet

med till taket räc-

kande bokskåp

och en synnerli-

gen intressant, sä-

kerligen engelsk

möbel.

Matsalen är

dekorerad med vyer från Venedig, och innan-

för denna i en handkammare förvaras den stora

ostindiska servisen för trettio personer. I sam-

manhang därmed kan också påpekas den ut-

sökta samling af duktyg som förvaras på Lind-

holm, en del stammande från 1600-talet — ut-

omordentligt sällsynta saker — ett holländskt

duktyg dateradt 1710, och ett saxiskt sådant

från I 700-talets midt med Celsingska vapnet in-

väfdt i hörnen — nåpot af det elegantaste i

linnedamastväf man kan vilja se — detta endast

några få nummer i den rika kollektionen.

Andra vånintren innehåller 10

gästrum ordnade kring ett för-

rum och en korridor. Också
här återfinna vi samma tiders

möbler som i första våningen,

och Rörstrandskakelugnar. Här
tillkomma nu de sengustavianska

praktsängarna.

Stamgården till Lindholm var

Söderby, som förekommer år

1310 i ett bytesbref med abbe-

dissan Kunigunda i Vårfruberga
kloster. Det såldes 1324 till

domprosten i Strängnäs, som

Kammarherren grefve Nils Bonde.

Oljemålning af P. Krafft d. y. 1787.

Persiskt fat af grönt stengods.

Celsing, den nuvarande innehafvaren.

Lindholm utgör hufvudgården i det Celsingska

godskomplexet, till hvilket i denna socken höra

Yttersta, Söderby, Säby och Skäggesta med Hös-

åker, alla större välbyggda gårdar och dessutom

hemmanen Björntorp, Ekedal,

Fagervik, Grindhammar, Hög-
berga, Limslätt, Fågelön, Ler-

böle, Löfnäs, Nabbetorp, Sjö-

torp och Ofveräng, det hela

utgörande 1278 mantal, cirka

2,196 har (hvaraf åker 783 har,

naturlig äng 74, skogsmark

1,181 har), dessutom Lindholms

tegelbruk, Nabbetorps såg, Sö-

derby kvarn och en del un-

derlydande i närliggande sock-

nar, det hela taxeradt till cirka

477,000 kronor.
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STORA SUNDBY
ÖJA SOCKEN, VÄSTER REKARNE HÄRAD, SÖDERMANLANDS LÄN

Af GUSTAF UPMARK

Tätt invid vattenbrynet vid Östra Hj;ilma-

rens norra strand reser Stora Sundh}' slott

sina höga tinnar och torn. l^"öre den stora

på i88o-talet skv^o sjöns

vfigor upp mot slottsmurarna och i äldre tider

var den plats, där byggnaden står äfven åt land-

sidan omgifven af sankmark, som tryggade slotts-

herrarna för hastiga öfvcrfall och m()jliggjorde

1
1
j a 1 ni a rs; in K n i ngen

försvar mot' fientliga angrepp. Stora Sundby
har ett typiskt medeltidsläge och .slottet är också

ett af de ej alltför talrika inom Södermanlands
gränser som till en väsentlig del torde härstamma
från medeltiden.

Redan under striderna mellan Magnus Eriks-

son och Albrekt af Mecklenburg var »Sundaby»
troligen en befästad gård med ett fast hus, som

Slottet frän sydost.



SVENSKA SLOTT OCH HERRESÄTEN

år 1364 belägrades och intogs af konung Al-

brekt. Om denna byggnads läge och storlek

veta- vi visserligen intet, men det finnes heller

intet som motsäger möjligheten af antagandet

att dess grundvalar ingå i det nuvarande slottets.

Källarvåningens och bottenvåningens planer visa

en tydlig öfverensstämmelse med det med säker-

het frän medeltiden härstammande Penningby i

Upland, en mäktig

kvadrat med en

korridorliknande

gång i midten,om-

gifven -af tunn-

hvalfstäckta rum,

hvardera med ett

fönster i ytterväg-

gen och utan för-

bindelse sinsemel-

lan. På Sundby
finnes dessutom ut-

med södra sidan,

åt sjön, i källar-

våningen ett galleri

med en liten sjö-

port, och ett lik-

nande galleri löper

utmed den östra

och delvis äfven

utmed den västra ursprungliga yttermuren i bot-

tenvåningen. — Erinras bör dock om att Dahl-

bergs Suecia upptager en ruin, belägen öster

om det nuvarande slottet, hvilken ruin möjligen

kan vara det äldsta Sundby hus. De medeltida

byggnadstraditionerna voro ännu framemot mid-

ten af 1500-talet så starka att öfverensstämm el-

sen med planen af Penningby kan förklaras.

Den äldsta uppgiften om Sundby hus med-
delas af Johannes Loccenius

(f 1677), den be-

römde Uppsalaprofessorn, som skulle författa tex-

ten till Dahlbergs Suecia. I denna sin »De-

Grefvinnan Stephanie von Wedel

född Hamilton.

scripto Suecise», som i en afskrift af A. A. v.

Stiernman finnes i Upsala universitetsbibliotek,

uppger Loccenius att »arx» (borgen) Sundby
anses vara grundlagd för några hundra år sedan

samt att riksmarsken Lars Siggesson (Sparre)

låtit uppföra det nuvarande slottet till tre vå-

ningars höjd på 1 540-talet och att hans son,

rikskansleren Erik Sparre genom en inkallad

italiensk arkitekt år

I 584 låtit fullbor-

da de öfre vånin-

garna och uppföra

tornen. Dessa ut-

sagor motsäiraicke

antagandet att

byggnadens nedre

hufvudparti härrör

från medeltiden.

Lars Siggessons

arbete har i så fall

varit en påbygg-
nad; under Erik

Sparres tid fanns

det godt om itali-

enska byggmästa-

re i Sverige och ett

minne från bygg-

nadsverksamheten

på Sundby under hans tid finnes ännu i behåll,

nämligen en vapensten med Sparre- och Brahe-

vapnen, bokstäfverna E. S. och E. B. (Erik Sparre,

Ebba Brahe) och årtalet 1584. Denna sten sitter

nu inmurad öfver spisen i riddarsalen två trap-

por upp, men den har förmodligen tidigare suttit

öfver slottets hufvudportal. — Att försvarssyn-

punkten icke häller af i 500-talsbyggherrarna var

lämnad ur sikte visar murarnes i hufvudvåningen

betydande tjocklek, växlande mellan 140— 1 80 cm.

Afbildningen af Stora Sundby i Dahlbergs

Suecia visar den kvadratiska midtbyggnaden om-

Grefve Karl von Wedel.

Stora Sundby efter Dahlbergs Suecia antiqua.
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Vapcnslcn i Riddarsalcn.

gifven af fyra f\'rsidiga hörntorn, men dess tro-

värdighet motsäges bestämdt af icke mindre än

tre andra afbildnint^ar från slutet af 1600-talet,

en o]jemå]nin<4- ])ä ett Sparrestamträd pä Sundby,

en liten akvarellerad teckning;- pä en gårdskarta

af är 1685 i Kgi. 1 ,andtm;iteristyrelsens arkiv

och en planritning som finnes bland de tessin-

ska handteckningarna i Nationalmuseum. Af

alla dessa framgår att slottet ännu vid slutet af

1600-talet blott hade tn- torn. Det nuvarande

nordvästra saknades. I',n undersökning af bygg-

naden visar också att midtbyggnadens nord-

västra hörn en ijånt' varit vttermurar och att

det nuvarande nordvästra tornet har bet}dligt

tunnare murar än de andra. Detta torn jämte

il

T

stam Siiiulhy efter cn lavcnui Icckninn fnhi omkring 1830.

I

den del af slottet som ligger på västfasaden

mellan tornen uppfördes nämligen vid midten
af 1700-talet, från hvilken tid rester af den
fasta rumsinredningen ännu finnas i behåll just

i denna del af byggnaden.
Loccenius omtalar i sin ofvan citerade be-

skrifning att äfven vid midten af 1600-talet

byggnadsarbeten här utfördes af den »i bygg-
nadskonsten förfarne» A.xel Sparre (f 1679),
som åren 1643— 1664 lät inreda »en präktig

sal samt anlägga vidsträckta och ljufliga träd-

gårdar m. m. så att Sundby kunde räknas till

en af de vackraste anläggningarna i hela landet.»

En reminiscens häraf finnes i behåll i taket i

den stora riddarsalen i öfre våningen, som enligt

uppgift är en kopia efter ett äldre dylikt på
samma plats; det bär nämligen Sparreska och
Stenbockska vapnen, syftande på Axel Sparre och

hans andra fru, Beata Stenbock, med hvilken

han gifte sig 1659.

Under 1 700-talet tyckes Sundby slott hafva

varit tämligen vanvårdadt, frånsedt den ofvan

Stora Sundby efter en teckning i Landtmäteristyrelsens arkiv.

omtalade tillln-ggnaden af det nordvästra tornet

och en del af viistfasaden. Karl (iustaf Tessin,

som var s\ åger med den dåvarande slottsherren,

skref år 1765 efter ett besök på .stället: »taflor-

na på Sundby ruttna bort och råttorna äta upp

böckerna. Jag önskar att Sundby hus refvor

måtte helas, takdropp täppas, målningar ansas,

fönster lagas och Sundby, våra Spärrars urgam-

bla stamgods, återvinna sitt högst förtjänta värde

i min svågers och svägerskas tycke. Sannolikt

finnes ej angenämare ort i Sverige.» Måhända

var det med anledning af sin konstförståndige

svågers uttalanden som grefve Axel Wrede-

Sparre och hans gemål läto verkställa de ofvan

omtalade byggnadsarbeten, hvarigenom slottet

fick det utseende det ägde före den stora om-

byggnaden på 1830— 40-talen. En i arkivet

på Sundby bevarad volym med teckningar och

9
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Slottet från sydväst.

planer innehåller bl. a. uppmätning-sritn ingår af

slottet sådant det såg ut på 1820-talet.

Den genomgripande omdaning hvarigenom

Sundby slott erhöll sitt nuvarande utseende ut-

fördes af excellensen grefve Karl De Geer efter

ritningar och förslag af den engelske arkitekten

J. F. Robinson, som i ett i arkivet bevaradt

bref dat. London den 11 juni 1829 redogör

för hur han med ledning af de uppmätnings-

ritningar som blifvit honom tillskickade tänkte

sig restaureringen. Han förordar hvad han

kallar »early Norman style» pä grund af dess

enkelhet i förhållande till den stil som benämnes
»Gothic». Han redogör därefter för fasad efter

fasad och hans förslag synas i allt väsentligt

hafva blifvit följda. Arbetena leddes af direktören

Abraham Nyström och skola hafva pågätt åren

1831— 1848.

Slottet från fäster.
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Slottet frän norr.

»Restaureringen v var in^,Mlunda pietetsfull

eller pä något sätt i öfverensstilmmelsc med vår

tids principer; den hade karaktären af en om-
byggnad som inklädde den gamla svenska i 500-

talsbyggnaden mied fasader af engelsk medeltids-

prägel. I sitt nuvarande skick är emellertid

Stora Sundby slott ett af de mest lysande och

mest karaktäristiska profven i Sverige på den

nyromantiska tidens arkitektur med dess svär-

meri för de medeltida stilarterna. — Det stora

kvadratiska mi(lti)arti('l, byggnadens huf\ udmassa,

som fordom tiicktes af ett väldigt valmtak med
midtlanternin, påbyggdes med en hög bröstvärns-

mur, som dolde taket, och i de fyra hörnen

uppfördes fyra fyrsidiga torn med pyramidfor-

miga tak, krönta af stora förgyllda kors. De
fyra gamla hörntornen påb)'ggdes iifven de på
liknande sätt och försågos med små hängtorn i

de fria hörnen. Samtliga fasader äro försedda

med breda murband, lisener, som upj)stiga från

massiva nedåt bredare socklar, och kring tak-

foten l()i)er rundt omkring slottet rundbågsfriser

med s. k. machicoulis. \'ästfasaden, som är slot-

tets hufvudfasad, ordnades liksom de öfriga med
symmetriskt sittande fönster, fyra små hängtorn

uppfr)rdes i takfoten å dess under 1 700-talet

byggda midtparti och framför portalen anlades

en monumental dubbeltrappa. I lufvudportalen

liksom den förut nämnda lilla sjöportalen på södra

sidan äro utförda i naturlig huggen sten och

med vackra detaljer; fönsteromfattningarna äro

liksom portal(;rna rundbågiga samt i dc öfre vå-

ningarna försedda med små kolonnetter. Samt-
liga fönster i slottet öppnas genom att skjutas

Sjöporten i källarvåningen på södra sidan.
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Plan af nedra våningen.

Trappan i nordvästra tornet numera ändrad.

Plan af hufvudvåningen en trappa npp.

I. Öfre tambur. — 2. Frukostruinmct. — 3. BiljdrJrummct.
— 4— 5. Grcfvcns mm. — 6. Gröna salo7igen. — 7. Röda sa-

longen. — 8. Kabinettet. — 9. Biblioteket. — 10. Sängkammare.
— II. Toilettriun. — 12. jMatsalen, — 13. Terrass.åt sidan in i väggen. — Sundby slott undergick

sålunda genom denna restaurering en genomgri-

pande förändring i 'det yttre, men i det inre möjliggjordes tack vare den öfverliggande tross

bibehölls rumsfördelningen i det stora hela oför

ändrad. — Vi hafva redan påvisat att källar-

och bottenvåningen med sina tunnhvalfstäckta

rum visar en afgjord

medeltida prägel

Hufvudvåningen
har en lika karaktä-

ristisk vasatidsprä-

gel med en tvärt

igenom byggnaden
gående massiv hjärt-

mur. Den mörka
trappan i slottets

midtparti ersattes

redan under i 700-

talet af en ljus och

ståtlig uppgång för-

lagd till det då upp-

förda nordvästra

tornet. Vid restau-

reringen sattes den-

na trappa i direkt

förbindelse med den

bottnens stora tomrum — karaktäristiskt för

1 500-talet. -— På västra sidan i det under

1 700-talet byggda partiet mellan de två stora

tornen ligga det

s. k. frukostrummet

och biljarden, båda

med från i 700-talets

midt delvis bibehål-

len fast inredning.

De väggfasta tat-

lorna och spegeln

mellan fönstren haf-

va dock genom ta-

kets höjning flyttats

något för högt upp

på väggarna. Jämte
de öfriga rummen
i denna våning, be-

lägna inom slottets

äldsta del, bilda de

en ståtlig räcka med
prägel från 1 800-

talets midt, 1 800-

stora förstuga i hvilken man inträder genom tals-rokokons glansperiod. I sydvästra tornet

hufvudportalen. I fonden befinner sig här Vasa- befinner sig den nuvarande slottsherrens, grefve

tidsslottets ursprungliga ytterportal som för in Karl von Wedels arbetsrum med en präktig
till bottenvåningen, hvars samtliga »hvalf» nu an- utsikt öfver Hjälmarens vida vattenspegel. Åt
vändas till ekonomirum, linneförråd, köttbod etc. söder ligga två salonger, den gröna och den
I det sydvästra tornet befinner sig slottsköket, röda, båda med väggarna klädda med praktfull

Hufvudvåningens samtliga rum höjdes vid sidenbrokad mellan pannåer och öfverstycken
restaureringen cirka 60— 70 cm. något som i hvitt och guld, samt möblerade med förgyllda

Frukostrummet med ett kabinettskåp från 1600-talet.

(Nr 2 ä planen.)
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liordsur i biljanli iinimcl

)raktm oDier mctl kliUlscl af samma tyg som a

I sydöstra tornet är inrymdt det väl-

försedda biblioteket

med utgång till en

terrass å slottets

östra sida. I )en stora

matsalen ligger i del

oamla slottets nord-

västra del och iir

inredd under senare

delen af i 8oo-talet

samt försedd med
en hög ekpanel och

därofvan g\'llenlri-

der frän i öoo-talct,

enligt uppgift här-

stammande frän den

gamla ägendomen
\'ärhulta i grann-

socknen \'ästermo.

Salens mciblering

utg()res af tre v;il-

diga 1 6oo-tals-skäp,

tvänne h()ga golfur af s. k. Stjärnsundst)'p sig-

nerade -Zacharias P^esck, Stockholm , samt stolar

från 1 700-talets f(")rra del.

Utom förut nilmnda märkligare möbler finnes

Gröna salongen (nr O å planen). P;\ väggen portiätl af Carl XI si.ni barn.

i denna våning åtskilliga intressanta och dyrbara
föremål: i frukostrummet ett kabinetts.skåp med
sköldpadd och brons från 1600-talet; i biljarden

ett bordsur med spel- och slag-verk signeradt
»Af Obij Manufabrique I Cronobergs Lähn»,
hvars tafla med rokokoornament i brons är karak-
täristisk för denna sällsynta fabrikation. Ett i

samma rum befindigt väggur i skulpteradt och
förgylldt trä är signeradt af Stockholmsurmaka-
ren Nils Berg (n:o 47). — I gröna salongen
står en byrå i Georg Haupts stil och i ett litet

kabinett innanför röda salongen en förgylld gus-
taviansk möbel af elegant form, försedd med
Stockholms stolmakarämbetes .stämpel. — Till

den öfver hela slottet fördelade rika porträtt-

samlingen skola vi återkomma sedan vi redogjort

för ägarlängden.

Trappan i nordvästra tornet fortsätter upp
genom ytterligare två våningar. Två trappor

upp ligger ofvanpå matsalen den stora s. k. rid-

darsalen, som upptager hela norra hälften af

det egentliga .slottet. Möjligen är det denna
sal som först anordnades af Axel Sparre vid

midten af 1600-talet. Salen har emellertid om-
danats vid restaureringen på 1 800-talet, ehuru

med användande af från äldre tid härstammande
detaljer. Den stora öppna spisen i nordöstra

h()rnet prydes af Jtrik Sparres och Ebba Brahes

förut nämnda vapensten från år 1584, taket,

måladt i grisaille, skall vara kopieradt efter ett

äldre och bär Axel

Sparres och Beata

.Stenbocks vapen.

Rmumet sträcker

sig upp genom två

våningar och har åt

norr fem m)'cket

höga fönster; for-

dom fanns här en-

dast tre fönster af

vanlig höjd med
små me;^zaninfön-

ster efter 1 600-ta-

lets sed högre upp
under taket. De inre

väooarna äro ned-

till klädda med en

svit af sex .stycken

på läder i rika fär-

ger målade tapeter

imiterande gobeli-

ner, hvilkas kompositioner framställa antika strids-

scener. Närmast under taket sitta infällda i

väggen 1 1 stycken stora jaktstycken af 1 600-

tals-karaktär i mörka färger. Väggfältet invid
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Röda salongen (nr 7 ä planen). Porträtt af Ulrika Sofia Sprcngtporten

Sign. » Westin 1 8
1
7 »

.

spisen i salens östra ända upptages af ett stort

i olja på duk måladt stamträd från 1600-talet

öfver Sparreätten, hvarå bl. a. angående herr

Lars Siggesson läses: »Denne H. Lars Sigges-

son begynte först byggia på Sunby huus.»

Längst ned till vänster synas den ofvan

omtalade bilden af slottet, som är myc-
ket mörknad, men dock visar att slottet

blott hade tre torn. Möblemanget i rid-

darsalen utgöres af rader af svarta hög-

ryggade stolar samt ett bord med en

ståtlig uppsättning af tennkannor. Från

taket nedhänga icke mindre än sju väl-

diga kronor af älg- och hjorthufvuden

med ljusarmar af grönmåladt järn.

I öfrigt innehåller denna våning lik-

som den öfversta, tre trappor upp be-

lägna, en stor mängd större och mindre

gästrum, möblerade i gustaviansk stil, i

empire eller i 1860— 70-tals stil.

Från slottstaket liksom från de stora

rum som ligga i de fyra högsta tornens

öfversta våning — slottets sjätte nedifrån

räknadt — har man en mycket vidsträckt

utsikt öfver den omgifvande trakten med
Hjälmaren i söder och väster. Närmast slottet

på norra sidan ligger trädgården med sina drif-

hus, en ståtlig allé med åldriga träd sannolikt

härstammande från Axel Sparres tid på 1600-

talet, blomsterrabatter och grupper samt välskötta

gräsplaner, på hvilka praktfulla påfåglar kråma
sig. Österut, på andra sidan om en här inskju-

tande vik befinner sig en stor s. k. engelsk park

med promenadvägar och utsiktsplatser.

Stora Sundby, »Sundaby» kalladt på grund
af sitt läge nära Hjälmarsund, omtalas första

Detalj af Röda salongen.
Porträtt af Grefve Karl De Gccr som barn, sign. L. Pasch 1787.

Dörrdekoration och spisel i Röda salongen.
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gång-en i ett par bref från 1364, samma år som
det belägrades och intogs af Albrekt af Meck-
lenburg. Hvem som då ägde det är ej kändt.
— l*3fterföljande ägarlängd stöder sig hufvud-
sakligen på en af grefve A. Lewentiaupt år 1885
utarbetad dylik som finnes på Sundby. — I

slutet af 1300- och början af 1400-talet tillhörde

gården riddaren Laurens Ulfsson (Blå, f 1445),
som var häradshöfding i Väster Reks hundare
och ägare äfven till Biby i Gillberga socken
inom samma härad. Hans änka Ida Bylow
skänkte Sundby till det söder om Hjälmaren vid

sjön Öljaren belägna Julita kloster. Genom påfven

Pius III:s bref och riksrådets dom erhöllo emeller-

tid fru Idas brorsbarn år 1462 rätt att återlösa

Sundby för 200 mark och vid skifte dem emellan

år 1480 tillföll gården fru Ermegård Bylow som
var gift med Måns Bengtsson Natt och Dag
till Göksholm (f 1460-talet) l^ngelbrekts mördare.

Deras dotter, Kerstin Månsdottcr (j 15 19) gifte

sig år 1486 med riksrådet Sigge Laurentson

Sparre (j 1 509) och förde gården till Sparre-

släkten, i hvars ägo Stora Sundby sedan stan-

nade i öfver 300 år som ett af släktens för-

nämsta stamgods. I sockenkyrkan, Öja, ligga

en stor mängd af släktens medlemmar begrafna.

lifter moderns död, 1 5 1 9, iirfdes Sundby af

sonen, sedermera riksmarsken Lars Siggesson

Sparre till Sundb)- och B(;rgkvara (t 1554), en

af de mest framstående männen i Sverige un-

der Gustaf \'as:is tid. I lan lämnade gården i

arf till sina söner b!rik och Johan, af hvilka seder-

mera rikskansleren, den lärde Lrik Sparre blef

ensam ägare,

I 578, och full-

bordade slot-

tet som han

ofta bebodde.

Erik Sparre

dömdes för-

lustig lif, ära

och gods och

afrättades på
1 ,ink()pings

t(jrg år I 600,

hvareft(T

Sundby in-

drogs till kro-

nan, för att

dock redan ef-

ter några få år

återgifvas till

änkan, I^bba

P,rahe(ti634)

som skall haf- Matsalen 1,111 1^ ä planen).

Alkov och säng med förgylld skulptur i sängkammaren
fm 10 å planen).

va bott där under större delen af sin länga änke-

tid. Hennes son Karl Eriksson Sparre dog redan

1632 och Sundby ärfdes af hans son sedermera

(1647) friherre Axel Sparre (f 1679), som 1665
— -^1673 var ("jfvcrståthållare i .Stockholm. Oak-

tadt godset

var ett urgam-

malt arfve-

gods blef det

indraget till

kronan vid

Karl XI:s re-

duktion under

förevändning

att återställan-

det till Erik

Sparres änka

varit olagligt.

Beata Sten-

bock, Axel

Sparres änka,

fick dock af

nåd sitta kvar

under sin lån-

ga änketid till

sin död år

I 71 2, då

I SS
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Sundby inlöstes från kronan af hennes son, seder-

mera riksrådet och fältmarskalken, grefve (17 19)

Erik Sparre (f 1726). Hans son Axel Wrede-

Sparre (Wrede-namnet upptaget efter hans mor-

mor) ärfde Sundby som han innehade till sin

död 1772; han

var en rik man
ägare äfven

till Nynäs i Ös-

mo socken och

Åkerö, båda i

Södermanland

samt Ostanå

och Fånö i

Uppland. På
Sundby lät han

utföra åtskilli-

ga i det före-

gående omta-

lade byggnads-

och inrednings-

arbeten. Hans
yngsta dotter

»en af de tre

o^racerna vid

Gustaf ni:s

hof» Lovisa

Augusta Spar-

re (t 1 8 1 7) ärf-

de Stora Sund-

by och Ostanå

som efter hen-

nes faders död
öfvergingo till hennes man, fältmarskalken

Johan August Meijerfelt (f 1 800), ägare till

Näsby i Upland, äfven det ett gammalt Sparre-

gods. Aret före sin död sålde grefvinnan Meijer-

felt det gamla fädernegodset Sundby — som
hon för öfrigt endast sällan besökte — till bruks-

patronen Gödecke (•]- 1820-talet), hvars änka år

1827 sålde gården till grefve Karl De Geer

(f 1 86 i) en af Sveriges rikaste män på sin tid,

innehafvare af

fideikommis-

sen Leufsta

bruk och Väs-

by i Upland
samt ägare af

Kulla-Gun-

narstorp i

Skåne, Stora

Sundby och

Yxtaholm i Sö-

dermanland

samt Utansjö

J. G. Sack.

c. G. Tessin.

Axel Wrede Sparre.

grefve

Förgylld gustaviansk möbel i kabinettet (nr 8 å ]ilanen).

o

i Ångermanland. Det var han som lät verk-

ställa den ofvan omtalade genomgripande om-
byggnaden af Stora Sundby slott som gaf det

dess nuvarande karaktär. Hans änka grefvinnan

Ulrika Sprengtporten bodde här till sin död

1869, då god-

set ärfdes af

dottern Char-

lotta De Geer
och hennes

man grefve

Baltzar v. Plå-

ten (t 1875)
samtdärefteraf

deras son gref-

ve Karl v. Plå-

ten (t 1888),

gift med gref-

vinnan Stepha-

nie Hamilton,

den nuvarande

slottsfrun, se-

dan 1894 om-
gift med riks-

ståthållaren i

Elsass-Lothrin-

gen generalen

grefve Karl v.

Wedel. Efter

grefve Karl v.

Plåtens död öf-

vergick godset

till friherre K.

G. A. Klingspor på Råbäck gift med friherrinnan

Louise Silfverschiöld. Det innehafves dock af

grefvinnan v. Wedel under hennes lifstid.

* *
*

Den rika, till öfver 100 nummer uppgående

porträttsamlingen på Stora .Sundby, hvaröfver

en handskrifven katalog finnes upprättad, inne-

håller porträtt af godsets ägare och deras frän-

der af Sparreska och andra högadliga släkter.

Af samlingens

innehåll synes

framgå att den

utgöres dels af

en grupp, den

större,som till-

hört Sparre-

släkten och

som ursprung-

ligen funnits

på Sundby el-

ler Åkerö, dels

af en grupp

Oljemålning af Largilliére.

Nils Bielke.

Ulrika Lovisa Sparre.

a Bielkc. Hcdvi'; Elisabet Sack.
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porträtt som hitförts sedan Sundby kommit i

ätten De Geers ägo. — Den äldste porträtterade

ägaren är rikskansleren Erik Sparre (j 1 600),

afbildad å ett mörknadt helfigursporträtt i natur-

lig storlek i riddarsalen, som enligt påskrift åter-

ger den märklige mannen vid 45 års ålder, år

I59S- hans fru, l^bba Brahe (f 1634) fin-

nas två porträtt, knästycken, återgifvande henne

som änka, och till samma grupp hör äfven ett

stort porträtt i helfigur af fru Kristina Sture

(I 1 61 9) (iustaf Baners (f 1600) änka hvilken

liksom fru Ebba beröfvades sin make genom
Linköpings blodbad; porträttet är enligt in-

skrift från år 161 2. — Axel Karlsson Sparre

(f 1679), som ärfde Sundl)y efter sin farmor,

den nyssnämda fru Ebba Brahe, är afbildad på
ett ståtligt porträtt i knästycke sannolikt af Dav.

Klöcker v. l{hrenstrahl. Bland porträtt af hans

samtida må nämnas ett i bröstbild inom målad

oval af Per Larsson Sparre (f 1692) ägare och

byggherre till Näsby i Upland, signeradt: »Stock-

holm M. Mijtens f. A:o 1678». I gröna sa-

longen hänga två barnporträtt af Karl XI och

Karl XII, båda i helfigur, iklädda den för slutet

af 1 600-talet karaktäristiska fotsida barndräkten.

I grefve v. Wedels arbetsrum hänger slutligen

ett intressant porträtt af Sigrid Katarina Bielke

(gift 1 706 med Johan Göran Fleming), knä-

stycke i en lysande röd dräkt, enligt gammal
påskrift »Copia af Hannibal efter original af

David von Krafft.»

Den charmante Erik Axelsson Sparre (j 1726),

den förste grefve Sparre af Sundby, är återgif-

ven på tvänne porträtt, det ena knästycke, båda
tillskrifna fransmannen Nicolas Largilliére, hvil-

ken konstnär äfven målat det år i 7 1
3 daterade

porträtt af grefve Sparre som finnes i Natio-

nalmuseum. Detta sistnämnda porträtt målades

under grefve Sparres vistelse på beskickning i

Paris (i 71 2— 14). På Sundby finnes äfven ett

porträtt af hans andra fru Kristina Beata Lillie

(I 1727) — förut gift med Karl Filip Sack (|

1 708) - — hvilket liksom ett porträtt af henne

från år I 7 13 på Bergshammar äfven är utfördt

af Largilliére. — Samme konstnär tillskrifves

också den märkliga stora familjetaflan som för

närvarande hänger i det lilla kabinettet innanför

röda salongen på .Sundby och som skall hafva

målats i Paris vid år 1739. Taflan framställer

följande personer: Karl Gustaf Tessin (längst till

vänster i hatt), hans fru Ulrika Lovisa Sparre

(längst till höger med staf), hennes halfbror

Kiddarsalcn två trappor upp.
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(genom moderns föregående gifte) Johan Gabriel och hans farmor Katarina Charlotta Ribbing
(f

Sack (stående i bakgrunden till vänster) hans 1787)- — Grefve Karl De Geer (I 1861), ska-

fru Eva Bielke (i ljusröd domino

sittande till vänster), hennes bror

Nils Bielke (stående i bakgrunden

till höger iklädd blå domino) och

dennes fru Hedvig Elisabeth Sack

(sittande till höger med bok i

knäet). Hvem den till vänster i

förgrunden sittande mannen före-

ställer är ovisst, antingen ägaren

till Sundby Axel Wrede-Sparre

eller hofintendenten Karl Hårle-

man. Det förra namnet synes

bättre passa in i den högförnäma

och exklusiva familjekretsen, som
här roat sig med att låta afkon-

terfeja sig i maskeraddräkt. Hade
den unge hofintendenten fått leka

med i detta upptåg hade han nog

ej fått intaga en så framträdande

plats å bilden! Den förnäme

grefve Axel däremot, som var

halfbroder till grefvinnan Tessin

(fadern Erik Axelsson Sparre var

gift två gånger) och genom henne

också med syskonen Sack, kunde väl anses be-

rättigad till denna hedersplats å^^taflan.

Af Karl Gustaf Tessin och hans fru finnas

dessutom icke mindre än tre

porträtt af hvardera i Sundby-
samlingen; ett af hans porträtt

är enligt påskrift måladt af

Mijtens och ett af hennes är

signeradt af J. H. Scheffel,

1725. Af deras svägerska

Axel Wrede-Sparres fru, Kri-

stina Margareta Törnflycht (f

1 780) finnes ett oljemåladt

porträtt måladt af Olof Are-

nius 1738, och af fastern Ebba
Maria Sparre (f i 740) ett dy-

Hkt signeradt »J.Starbuspinx».
— Till Sparre-porträtten höra

också de tre bilderna (två i pa-

stell) af Lovisa Augusta Sparre

(t 181 7) »en af de tre gra-

cerna», den sista af släkten

som ägde Stora Sundb}'.

Frukostrummet prydes af några vackra pa-

stellporträtt i originalramar, hvaribland ett par
af excellensen grefve Karl De Geers förfäder,

hans farfar friherre Charles De Geer (f 1778)

Erik Larsson Sparre.

paren af det nuvarande Sundby,

är framställd dels som barn å ett

porträtt i hel figur (i röda salon-

gen) signeradt: »L. Pasch pinxit

1787» dels som gammal man å

ett porträtt i grefve von Wedels
arbetsrum. Af hans fru Ulrika

Sofia Sprengtporten finnes i röda

salongen ett porträtt i hel figur

signeradt: »Westin 181 7». Till de

De Geerska porträtten kan också

räknas en liten förtjusande gouache
af Niclas Lafrensen, daterad i 792,
framställande tre barn som blom-

stersmycka en i en park ståen-

de byst, å hvars postament läses

namnet Charlotte Eleonore De
Geer. Barnen torde föreställa den

ofvannämnde grefve Karl De
Geer, hans syster Wilhelmina samt
deras systerson den lille Karl Rein-

hold von Essen som bekransa

sin år 1791 afhdna systers och

moders byst. — I riddarsalen

finnes ett porträtt i helfigur af Karl XIV Johan,

gåfva till Karl De Geer.

Utom de i det föregående nämnda konst-

närerna finnes i samlino-enO
företrädda en stor mäng-d

af de i Sverige under 1 700-

talet verksamma porträttörer-

na. Bland skulpterade por-

trätt märkes en byst signe-

rad »Sergell» framställande

And. Johan von Höpken.

Goiiaclu'inålnin<^ af N. Lafrensen

Stora Sundby gods utgör

omkring 5,550 hektar, hvaraf

omkring 1,400 hektar åker;

ungefär 100 hektar åkerjord

vunnos genom Hjälmarens

sänkning. Mantalen äro 13-%

och taxeringsvärdet uppgår

inom Oja socken till 464,000
kronor och inom grannsock-

nen Västermo till 284,000 kronor, hvartill komma
såg, kvarn, tegelbruk, mejeri m. m. så att sam-

manlagda taxeringsvärdet uppgår till 770,000
kronor.
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YTTERJÄRNA SOCKEN, ÖKNEBO HÄRAD, STOCKHOLMS LÄN

Af NILS SJÖBERG

Vid det trånga sundet mellan Hallsfjärden

och Järnafjiirden, hvilka uti^öra en del af

inloppet till Södertelje, uppfördes troligen

i början af unionstiden ett slott, T^clghia hus,

för att betrygga inloppet till staden från salt-

siösidan. Såsom
höfvidsman »uppa

Telge» näm nes rid-

daren J()nis Rud år

1 400.Sven Brandh

kallas »fogot uppa
Telgie» år 1402.

Niklis Caistafsson

(stjärnbåt) utfärda-

de den 6 juli 1428

på »T;elia hus>

morgongåfvobref

till Birgitta Ottas-

dotter. Det inne-

hades vid iMigel-

brekts tid af hen-

nes morbror Bengt

Stensson (natt och

dag), men då han

trots regeringens

uttryckliga löfte om säkerhet för hanseatiska sjö-

farande tagit ett fartyg från Liibeck och ej god-

villigt uppgaf slottet, uppbrändes det vid ett anfall

af Erik Puke år 1435. Därom säger rimkrönikan:

»Erik Puke tog grannliga var den mån

tlur han månde felge vinna.

Herr ]>engt och herr Magnus rida bort,

Fru Annie Burman

född Ekcnniark.

Vvw Kristin vaktar ej Telge stort,

Så månde han väl befinna.

Erik Puke rände hårdt för den port,

Därom var ingen var något stort,

h"örr än elden tog till att brinna.

Fru Kri'^tin då det

huset gaf.

Hon skildes därvid

och for där af,

l^ljest hade hon

bränn t därinne.»

Den sista gån-

gen slottet näm-

nes är i ett dom-

bref angående S:t

Orians hospital vid

Stockholm af den

20 augusti 1442,

hvari riddaren Jo-

han Karlsson (fär-

la) kallas höfvids-

man på »Tsehe».

Men härmed me-

nas då säkerligen

det slott Branda-

borgh, som uppfördes, troligen på samma plats

som det äldre vid det nu s. k. Brandalsund.

Detta omtalas 1450 då Magnus Bengtsson (natt

och dag) där var höfvidsman. Han synes hafva

bibehållit befattningen och bott där, tills han

efter fadern 1461 blef lagman i Närike.

Om dess senare öden känner man på en tid

Bankiren Axel Burman.
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Brandalsund från allén-

af 200 år nästan intet, man vet endast att det

år 1628 innehades af fru Ebba Leijonhufvud

gift med riksrådet och generalguvernören Klas

Horn af Kanckas. I slutet af 1600-talet ägdes

godset emellertid af landshöfdingen friherre Erik

Lowisin (| 1693), som i sitt samma år upp-

rättade testamente föreskrifver, att hans hustru

och barn skola hafva sina arfslotter, men utom
dessa skulle Brandalsund med alla där tillhöriga

bönder i Järna och Hölö socknar tillkomma

äldste sonen och efter honom gå som fideikom-

miss i släkten.

Detta innehades nu i flera generationer af

son efter far. Först fideikommisstiftarens son

assessor friherre Erik Lowisin (| i 7 1 5), friherre

Erik Lowisin (f 1739), löjtnanten friherre Gustaf

Adolf Lowisin (f 1808) och generallöjtnanten

och statsrådet friherre Karl Arvid Lowisin (|

Utsikten åt sjösidan.
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Hufviidbyggnadcn från sjösidan.

1847). Denne var OL;ift, hvarför efter hans död
egendomen öfvergick till brodern general majoren

friherre Adolf Axel Lowisin. Dä denne 1856
afled, också han ogift, uppstod process om fidei-

kommisset. ]3etta skulle nu öfvergå till när-

maste släktingen pä manssidan, majoren friherre

(iert Isak Gustaf Lowisin, en s}'ssling till don

förre innehafvarcns far, men dennes syskonbarn

gjorde anspråk därpå, i det de påstodo att egen-

domen aldrig varit fideikommiss. I fideikom-

missbrefvet fanns nämligen icke noggrannare

uppgifvit hvad som hörde till detta, utan hade

successionen vid hvarje ombyte reglerats genom
arfföreningar. Då emellertid fideikommisstif-

tarens testamente fanns intaget i Svea hofrätts

Plnii af hottcnvAningen.

I. ////(//"(/«<'. - - 2. //(///. — 3. Ktipprum.

5. (iiisl III III.

I hiiiii siikr II III

.

S( i(lci iiKinl.uul. \' 1

.

f). /'i iikiist rii III .
—

10. Iliiiiilkiiiii iiiiiii

Koll lo

— 4. Rökrum. —
— 8. Kök. 9.

protokoll, blef Gerdt Isak Gustafs son friherre

(rerdt Adolf Ulrik Lowisin förklarad fideikom-

missarie till de hemman, som funnits i siste in-

nehafvarcns hand, nämligen Brandalsund 5 man-

tal, Berga i, Tveta i och Staf 5 till 2' ., för-

m.edlade mantal.

Under loppet af åren 1907 och 1908 har

med Kgl. Maj:ts bifall dessa fastigheter blifvit

försålda, med undantag af Staf, Brandalsunds

allmänning utgörande omkring 220 tunnland

skogsmark samt afgälden för det af kronan till

minstation år 1887 exproprierade området vid

Vaskhusviken, hvilka undantag fortfarande ut-

göra jordbruksfideikommiss i släkten. Försälj-

ningssumman var 408,000 kronor och därför

skulle, då tillfälle därtill yppas, lämplig stads-

fastighet ink()pas för fideikommissets räkning.

Större delen af de sålunda fc)rsålda fastig-

12 [1

1 (3 13

Plan af öfre väningen.

11. Öfre /tall. — 12. Maisql. — 13. So/rum. — 14. Kabi-

nett. — 15. Salong: — 1 6. Skrifriiiii. — 17. Jialkoiig. — 18,

Sirvcriiigsriiiii

.
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heterna, nämligen stamhemmanen Brandalsund,

Valsta, Aglan och Ovarsta, tillsammans 7 man-

tal inköptes af bankir Axel Burman, och utgöra

nu Brandalsunds egendom med en areal af 723

tunnland åker och 1,294 tunnland skog värderad

efter ombyggnader till 550,000 kronor. Efter

bankir Axel Burmans död är hans änka fru

Annie Burman född

Ekenmark ägarinna

till Brandalsund.

Landshöfding Erik

Lowisin, stiftaren af

fideikommisset har

säkerligen också

uppfört den äld-

sta nu kvarståen-

de byggningen, en

flygelbyggnad från

1 600-talets slut. Allt

det öfriga brändes

af ryssarna år i 7 ig.

Den nuvarande huf-

vudbyggnaden

stammar från 1 800-

talets början och var då en tvåvånings byggnad

med valmtak och trevånings midtrisalit med
gafvelfronton. Ar 1908— 1909 undergick den

under ledning af arkitekten Ture Stenberg en

genomgripande restauration och ombyggnad,
som gaf den dess nuvarande utseende. Taket

höjdes i jämnhöjd med risalitens fronton och

blef nu ett brutet mansardtak med vindskupor,

de stora släta hvita

väggytorna afbrytas

under frontespisens

midtfönster af ele-

ganta draperiorna-

ment; åt två sidor,

den södra och västra

ha tillkommit ko-

lonnburna altaner

och åt trädgårdssi-

dan — ostsidan —
har uppmurats en

halfcirkelformig ter-

rass.

Genom entrén

kommer man in i

hallen med sin öppna spis och bekväma moderna
möbler. Vid trappuppgången hänger en synner-

ligen vacker 1600-tals lykta med tre ljus i en

glaskupa från en med drifven utsmyckning för-

sedd arm. Till vänster ligger ett kontorsrum
och ekonomiafdelningen, till höger ett rum med
en modern orientalisk pärlemoinlagd möbel från

Nedre hallen.

Öfre hallen.

Damaskus. Där innanför ligga tre gästrum och

rakt fram från hallen frukostrummet.

I våningen en trappa upp kommer man först

till ett förrum. I själfva trappuppgången hänger

en elegant rokokolykta, en rund glaskupa med
beslag af ciselerad guldbrons. På gueridonger

stå växter i krukställare af brons med drifna

putti — modernt

italienskt arbete, och

på väggarna hänga
två taflor från i 700-

talets början, en

atelier-interiör och

en marin med tur-

kar och antik ruin

på stranden och på
vattnet hollänska

och ett svenskt far-

tyg-

Salongen, som
upptar öfvervånin-

gens midtparti åt

gårdssidan har en

hvitmålad möbel i

Oskar I:s-rokoko, en bukig inlagd och beslagen

rokokobyrå samt förgyllda lampetter i skulpte-

radt trä från i 700-talets förra hälft. Bland mål-

ningarna, som täcka väggarna märker man ett

damporträtt från 1600-talets sista år (M. Mijtens

d. ä.?), samt landskap och mariner af J. Hägg,

Carl Johanson, H. Feychting och C. F. Svenson.

Högra delen af denna våning upptages af

matsalen och tre

mindre rum, den

vänstra af ett ka-

binett och tre sof-

rum med bad- och

toilettrum. I mat-

salen är den för-

nämsta prydnaden

en stor antagligen

hollänsk väfd tapet

visande en strids-

scen med kämpan-

de i romerska ko-

stymer. Midtgrup-

pen utgöres af tre

ryttare, af hvilka

den ena faller af hästen träffad i halsen af den

andres spjut under det att den tredje, hvars häst

slår bakut, hugger efter honom med sin sabel.

Tapeten daterar sig från 1600-talets senare hälft.

Här finnes också ett stort toalettskåp i mahogny
med förgyllda beslag och kolonner, öfverst på
hörnen prydd med förgylld halfmåne och stjärna.
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Skåpet skall hafva varit en gåfva från Oskar I

till Emilie Högqvist. l^^ramför den öppna spisen

står en mes-

singsståndare

med alla uten-

silier för att

sköta om en

stockeld. Den
stammar från

1 6oo-talet och

bär Amster-

dams biskops-

vapen.

Våningen

tva
tvtrappor

upp innehål-

ler ett tref-

ligt biljard-

rum och gäst-

rum.

Brandalsund

ligger på en

liten slätt, midt inne i Södertörns starkt kupe- skepp att här framtränga

rade inreskärgårdsnatur omgifven af rika park- kvar, är öfvergifven som försvarsverk, och ut-

;ar. 1mi rak en kilo- g()r nu endast en pittoresk detalj i den härliga

allt' leder västerifrån från lands- utsikten från öfvervåningens fönster.

vägen upp mot fasaden och från motsatta träd-

gårdssidan går en likadan rak allé ner mot
sjön. Gamla
lindalléer kan-

ta trädgården.

Följer man
trädgårdsal-

lén ner kom-
mer man till

segelleden.

Här anlades

till försvar af

inloppet efter

förslag af

1 864 års be-

tästningskom-

mitté ett jord-

batteri, som
jämte en

stängsellinje

skulle förhin-

dra fientliga

Skansen finnes ännu

Salongen.

och

meter

trädgårdsanläggn i n i

lanif
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BIBY
GILLBERGA SOCKEN, VASTER-REKARNE HÄRAD, NYKÖPINGS LAN

Af NILS SJÖBERG

En och en kvarts mil sydväst om Eskilstuna

nära Hyndevadström ligger Biby säteri.

Första gången man hör talas om detta är

år 1418, då riddaren Laurens Ulfson Blå till

Stora Sundby, häradshöfding i Väster Reks härad

skiftar arfvet efter sin moder och dennas barn

med hennes syster fru Sigrid Uddormsdotter

(flygande svärd) gift med höfvidsmannen på
Stockholms slott riddaren Bo Djure (fläckt örn),

då fru Sigrid och hennes man bland många
andra gods också erhöll »i Gillberga socken en

gård som heter Biby och Norra Biby i samma

socken». Sedan känner man ej gårdens öden

förr än den på slutet af i 500-talet äges af riks-

rådet och ståthållaren Klas Göransson Stjern-

sköld. Efter dennes död öfvergick den till sonen

riksrådet och marskalken Göran Klasson Stjern-

sköld, och efter dennes död 161 i till hans son

riksrådet och amiralen Nils Stjernsköld, som i

sin tur vid sin död 1627 lämnade det i arf till

sonen riksrådet och amiralen friherre Klas Stjern-

sköld. Då denne 1676 slöt sin ätt ärfdes Bi-

by af dottern Elisabet Anna, gift med amiralen

friherre Gustaf Adolf Sparre. Som de flesta

Hiifvudbyggnaden från söder.
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andra adliga godsäo^are blef denne också lidan-

de af reduktionen. Den 13 juli 1685 utfärda-

des ett kungligt bref, att amiral Klas Stjern-

skölds arfvingar mot erläggande 46,000 daler
silfvermynt och cession af alla sina fordringar
hos kronan skulle befrias från alla gravationer,

utom dem som vidare af reduk-

tionen sig yppa kunde. Då sä-

dana ånyo uppstodo anmälte ami-

ral Sparre, att han till dessas

gäldande endast ägde Biby och

Ornö, som i banken för en an-

senlig summa häftade. Då ut-

färdades den 2 juli 1688 ett nytt

kungligt bref för honom, enligt

hvilket han skulle för sin och

sin hustrus lifstid få behålla god-

sen ograverade för alla sina pri-

vata kreditorers åtalan, och dess-

utom till evärdeliga tider fria

för de gravationer, som härflyta

af ständernas kommissionsdomar.

Men trots dessa l)eviljade för-

måner kunde den af reduktionen

skakade affärsställningen icke

uppehållas, ty sedan amiralen och hans fru af-

lidit och sålunda det kungliga brefvet ej längre

skyddade mot de privata fordringsägarna, låter

Riksbanken på grund af sin fodran på exekutiv

auktion försälja Biby för 26,000 daler silfver-

mynt till brukspatronen och direktören Johan

Lohe. Efter dennes död 1 704 ägdes godset

en tid af arfvingarna gemensamt tills i 74 i må-

Kapten Elof von Cclsing.

gen bergsrådet och landshöfdingen Adam Leijel

tillöste sig de oHka lotterna. Efter landshöfding
Leijels död i 744 innehades Biby af änkan Hed-
vig Lucia Lohe, tills hon vid sitt frånfälle 1770
lämnade det till sonen Henrik Leijel. Dä denne
flyttade öfver till England för att där öfvertaga

de af hans farbröder samlade
rikedomarna, sålde han 1782 Bi-

by jämte alla de stora Leijelska

godsen till presidenten friherre

Gustaf Celsing. Enligt en mellan

presidenten och hans yngre bro-

der envoyén Ulrik Celsing träffad

öfverenskommelse gjordes egen-

domarna 1788 till fideikommiss

och efter presidentens död 1789
tillökades genom betydande egen-

domsköp fideikommisset, hvars

slutgiltiga stadgar äro daterade

1804. Vid Ulrik Celsings frånfälle

1 805 öfvergick Biby till brorsonen

majoren Lars Gustaf Celsing, efter

hans död i 8 1 o till sonen brukspa-

tronen Lars Gustaf von Celsing,

efter honom år 1 88 1 till sonen kap-

tenen Petrus Eredrik von Celsing, som vid sin död
1904 lämnade det till sin son den nuvarande
innehafvaren kapten Elof Fredrik von Celsing.

Två kartor, den ena frän 1670, d-cn andra

daterad 1691, ge en föreställning om gårdens

dåvarande utseende. L^ppfartsvägen flankerades

af två byggnader, en större till höger och en

mindre till vänster. På hr)gra sidan af gården

Hiij'viidb\\<ignadcn från nordväst.
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låg- hufvudbyggnaden i två våningar med torn

och trapputsprång på baksidan. Midt emot på
gärdens vänstra sida låg kapellet och i gårdens

fond ett större och ett mindre hus samman-
bundna genom ett porthvalf ledande till den

bakom liggande trädgården. På 1691 års karta

har kapellet försvunnit och det lilla huset i går-

dens fond har byggts på och tillsammans med
det stora, så att de nu bilda ett. Porthvalfvet är

bevaradt och går ännu genom hela huset, och an-

vändes förmodligen både såsom körväg och som
hufvudförstuga. Sedan dess har den gamla torn-

prydda hufvudbyggnaden försvunnit, vid hvilken

tid är okändt, men rester däraf äro möjligen några

huggna sandstensbalustrar som hittats vid gräf-

ningar å gården. Det gamla porthvalfvet om-
gjordes i början af 1 800-talet till den nuvaran-

de »turkiska salongen», och byggnaden i går-

dens fond är nu corps de logis.

Detta, det nuvarande Biby, är en högst ori-

ginell byggnad af trä i två våningar, den öfre

skjutande en bit ut öfver den andra. Midtpar-

tiet är framspringande med fial på taket, på
hvardera sidan framspringande envånings förstu-

kvistar. Taket är ett säteritak med en rad stjärn-

formiga fönster till vinden och smala dekorativa

skorstenar. Det hela är rödmåladt med hvita

lister och kolonner, fönsterna hafva hvita faso-

nerade infattningar och snedvinkliga rutor. At
trädgårdssidan en pergola med vildvm. Bygg-
ningen ligger på en terrasserad gårdsplan med
höga träd, på baksidan en stor trädgård om-
gifven af en fyrkantig graf öfver hvilken för en

vindbrygga — den nuvarande nygjord, men

Rihy gård från sydost.
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före den fanns

en äldre så-

dan. Längs

trädgårdens

högra sida går

en allé af

klippt lönn

och ask; de

närliggande

mindre husen

äro alla håll-

na i liknande

stil.

Genom för-

stugan i fram-

sidans ut-

språng och en

tambur med
lrapi)uppgång

till öfre vånin-

gen kommer
man till vän-

ster in i ett

stort rökrum.

Väggarna äro

här liksom i

en mängd an-

dra rum täck-

ta af turkiska

vyer, scener

och kostym-

målningar. De
flesta äga vis-

serligen ej så

stort konst-

närligt värde,

men utgöra ett

värdefullt kul-

turhistoriskt

och etnogra-

fiskt studie-

material, och

påminna dess-

utom om att

ej mindre iin

tre af ätten

Celsings m ed-

lem m. ar varit

sändebud i

Konstant! no-

pel. Det är

Gustaf Celsing

som under sin

tjänstgöring

där 1750 -

a * » r fr

I \ \
1-

(Jfre våningen.

Xedrc våningen.

I Kök — 2 ^, 4, S- Ekonomirnm. — 6. Rökrum. — 7- Sängk.nninayc. — ^- fk,if-

,,,„; _ g. N.dre hallen. - 10. Turkiska salongen. - li, .2, 13. Ekommirum (bhfyande

Jioteksnan). - -S. >6, T, .8. '9- Gäs>ru,u. - 20. O/re hallen. -
-^/"--f- 22. Salong. - 23. Matsal. - 24. Skri/rum. - 25. Sangkammare. - 26, 2/. Dom.-

slikrum. — 28. Serveringsrum.

Rökriiinnict-
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I 77ohopbragt

större delen

af samlingen.

Om denna

samling inne-

håller fidei-

kommissbref-

vet följande:*

»utgöra

ett samman

-

räknadt antal

af 102 större

och mindre

Turkiska

Taflor, bland

hvilka de

större merän-

dels äro Land-

skapsstycken

såsom vyerna

af Constan-

tinople med
dess Förstä-

der samt flera

längs Kanalen

mellan Huf-

vudstaden och

Svarta H afvet

ömsevis på
Asiatiska och

Europeiska

Sjöstränderne

belägne Stora

Byar eller rät-

tare Småstä-

der, medan
bland dem fin-

nas någre som

hysa flere tu-

sende Invåna-

re. De smär-

re lösa Taflor

och Koppar-

stick utmärka

de högre Riks-

och Hofvets

Embetsmän i

deras Embets-

drägter; äfven

de flesta Le-

vantiska Klä-

debonader,

som skilja Kön
och Folkklas-

serne, eller ock
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Turkisk ambassad.

Oljemålning ;if G. E. Schröder.

diverse Landsorters, medelst hvarjes särskilta

drägt; alla ganska noga och känbart afskildrade,

ehuru med nog medelmåttig pensel, kunna dock

i sådant afseende högre skattas som en sann och

Turkiska salotii/cn-

fullständig Historisk Collektion». — —
• Här

förvaras också det stora Celsingska familjear-

kivet, som utom de bidrag det lämnar till släkt-

krönikan också innehåller bidrag till Sveriges

utrikespolitiska historia.

Från tamburen kommer man rakt fram till

ett arbetsrum, till vänster om detta ligger ett

gästrum samt innanför detta och rökrummet
köksafdelningen med ingång från denna sidas

utbyggda förstuga. Till höger om nedre för-

stugan ligger den förut omnämnda »turkiska

salongen», sträckande sig genom hela husets

bredd. Detta är det gamla genomkörshvalfvet,

hvilket förmodligen redan omkring 1 700 torde

hafva ombildats till förstuga. Härpå tyder näm-
ligen det från denna tid stammande taket med
luålad öppen balustradomgifven kupol, girlander

och spegelmonogram. Den öfriga inredningen

i empirstil stammar från 1807. Snickeriarbe-

tena där äro enligt en anteckning på ena väg-

gen utförda af en af gårdens folk O. Svalling.

Kring väggarna löpa divaner och här hänga
två väldiga taflor visande turkiska sändebudet

till Stockholm 1727 Mustafa Aga jämte upp-

vaktning och den andra honom jämte hela am-

bassaden. De äro utförda af G. E. Schröder

och höra till denne konstnärs bättre alster. Här
hänger också ett sultanernas stamträd med deras

porträtt, flera stora bilder af turkiska landthus

samt en mängd turkiska dräktbilder. Innanför

detta rum men utan förbindelse därmed och

ingång endast från högra sidans förstugubygg-

nad ligga några smårum, som den nuvarande

ägaren ämnar inreda till bi-

blioteksrum för den stora

boksamlingen som hitflyttats

från Hällefors.

Från tamburen för trap-

pan upp till öfre våningens

trapphall. Härifrån för en

dörr till vänster in till mat-

salen med därinnanför lig-

gande ekonomirum, rakt fram

ligger ett förmak, till vänster

därom en salong och därin-

nanför åter ett sofrum med
tillhörande skrifru m. Kring

en korridor till höger om
trapphallen äro sex gästrum

grupperade.

I trappuppgången och

trapphallen hänga stora tur-

kiska vyer samt några por-

trätt, bland hvilka man mär-

ker kejsarinnan Maria Teresia
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Turkisk ambassad.

OljcMiålning :if G. K. Sclirikler.

och kejsar Josef II af Österrike, båda

af Josef Ilickel.

I matsalen finnes en praktfull öppen

spis med stjernsköldska och bjelkenstiern-

ska vapnen, årtalet 1606 samt initialerna

G. S. — i". K. II. - - det ;ir utt)'dt Göran

Stjernsköld, Vru Kjerstin Hansdotter. Of-

verstycket är krönt med volutor och

änL,dahufvuden samt har inom en kar-

tuch versen:

»llwar och en sy vval til om eldh och liuss

^•udh al/mechtigh bevare ganih och huss.»

Sidorna hafva bärande hermer, maska-

roner och fruktL;irland(jr. M<)l)lerin^2[en

ut'''r)res delvis af i ^oo-talsstolar med
vridna Ix-n och hfi^a skinnklädda ry<j(T-

stöd. Pa vil^Liarna hiin^a konterfej af

svenska koniuiijar från Gustaf I till Karl

XII. Till och med Karl XI äro de i

romersk dräkt, Karl XII har sin vanliga

blåa uniform och stammar från D. v.

Kraffts atelier, under det att Ehrenstrahls

verkstad levererat en del af de öfriL^a.

Förmaket har äfven en del kungliga

porträtt. Hedvig Sofia, Karl XII:s s}ster

är målad af David v. Krafft, Ulrika

Eleonora d. y. och Fredrik I äro af G.
E. Schröder, konungens ett rätt godt ar-

bete, Adolf Fredrik och Lovisa Ulrika

äro kopior af J. Björck efter G. Lund-
berg och Karl XV en kopia af G. Virgin

efter Amalia Lindegren. Långt före alla

dessa står likväl A. Roslins utmärkta

porträtt af Karl XIII som hertig. På
en inlagd beslagen bukig byrå från i 700-

talets midt stå några dyrbara pjäser af

orientaliskt grönt stengods med nedsänkta

Ufre farstun med trappan-

Matsalen.

ornament och i densamma
förvaras en mängd turkiska

etnografika, märkligast af

hvilka äro de hederskaftaner

hofkanslären Gustaf Celsing

erhöll af sultanen Achmed III

vid sin farliga audiens hos

honom 171 i. En synnerligen

stor dyrbarhet är också den

skål af bergkristall på emal-

jerad guldfot som här för-

varas. Två små kabinetts-

skåp från I 600-talet, det ena

svart, det andra af elfenben

med ininial) rmålningar inne-

hålla diverse kuriosa och mi-

1 69
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niatyrporträtt. Sådana finnas här af landt-

räntmästaren Herman Wallrave (1647—
1730) och hans hustru Katarina Köhn-

man, löjtnant Herman Celsing (1726---

I 76 i) och grefvinnan de S:t Priest född

Ludolf, gift med franske ministern i Ivon-

stantinopel, sedan en af de främsta emi-

grantledarna. Miniatyrporträtt af Fre-

drika Gustava Wacklin (1773— 1838)

gift Celsing som gammal mäladt af G.

Andersson och envoyén Ulrik Celsing

(i 73 I — 1805) i turkisk dräkt af A. U.

Berndes finnas också på Biby. I ett

hörn står en gjutjärnsbyst föreställande

samme man.

I salon^ren märker man ett kinesiskt

skåp i brokigt upphöjdt lackarbete på
rikt skulpteradt förgylldt barockunder-

Förmaket.

rede. Därpå står en pendyl i brons med
ljuspipor i naturalistiskt måladt löfverk

och blommor. Urtaflan bär signaturen

Nils Berg, Stockholm. På atenienner i

hörnen stå keramik, bland annat delar

af de två Celsingska vapenserviserna, den
ena i svart, hvitt och guld, den andra
i färger. Dessutom ett brädspel, som
tillhört Karl XI. I detta rum, de två in-

nanför liggande rummen och några gäst-

rum finnas familjeporträtten upphängda.
Stamfadern kamreraren Petrus Celsing

(1638— I 701) och hans hustru Elisabeth
Du Rées äro målade af en rätt duktig
okänd mästare från 1670-talet, deras dot-

ter Anna Elisabet gift med den till

Sverige öfverflyttade polske furst Eubo-

Matsalen.

mirski finnes här som gammal. Af sonen

den adlade hofkanslären Gustaf Celsing

och hans fru finnas inga bilder, men
däremot af fruns fader landträntmästaren

Herman Wallrave (1647— 1730) en i

olja och en i kol, den sista möjligen ut-

förd af sonen löjtnant Peter Wallrave

(I 1756), af hvilken finnes ett utmärkt

porträtt af okänd mästare (enligt tradi-

tion på stället själfporträtt). Hofkanslären

Gustaf Celsing hade en mängd barn;

flera af dem finnas i samlingen, så en-

voyéen Ulrik Celsing (1731— 1805) pa-

stell af J. Forsslund, löjtnanten Peter Cel-

sing (f. 1735), en vacker oljemålning af

J. H. Scheffel, som säkerligen också

målat systern Anna Helena Celsing

(1725— 1795), löjtnant Herman Celsing

Salongen.
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Carl XIII som lurii<.

Oljcitiålniii^ af A. Ko^l

Pcier Wallravc.

(1726— 1761) okänd mästare och öfverstlöjt-

nant Fredrik Celsing (i 73g— i 786) signerad af

J. J. Streng 1762. Dennes son korporakm vid

lifdrabanterna Lars Gustaf Celsing (i 763— 18 10)
är af okänd mästare och som pendant därtill

är måladt ett porträtt af hans fru Fredrika Gu-
stava Wacklin (1773— 1838) och son, kopia

efter en miniatyr af Richter förvarad på ett af

de andra Celsingska fideikommissen, Findholm.

Tiirkiskii byrån •> tnii rokokofatölj i jöimakct.

Kinesiskt skåp i lackarbctc. Pendyl i brons sign. Nils Berg,

StocklK^lni. Pjeser ur Celsingska >'apensen'isen.
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b4
i

V

Petrus Celsing (1638—1701).

Oljemålning.

Fredrik Celsing (1 739— 1786).

Oljemålning af J. J. Streng.

Gästrummen äro till större delen möblerade
med gustavianska möbler, bland hvilka man
märker en signerad L. G. Här finnas också
en mängd målningar med turkiska ämnen, där-

ibland märkes G. E. Schröders porträtt af tur-

kiske ambassadören Mustafa Aga och en
säkert utförd porträttakvarell af den kände
franske krigaren och äfventyraren grefve Alex-

Ulrik Celsing (1731—1805).

Pastell af J. Forsslund.

Lars Gustaf Celsing (1763—1810).

Oljemålning.

änder Bonneval (1675— " 74 7) som öfvergick

till muhamedanska läran och slutade sitt lif

som Ahmed pascha, chef för de turkiska bora-

bardierna.

Bland föremål förvarade på Biby få ej

heller förgätas en mängd saxiskt porslin, en

stor uppsättning af saxiskt linne — damast-

dukar och servetter från 1 700-talets senare
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del ined Celsins^ska vap-

net inväfdt, kostymer från

I 700- och början af i 800-

talet, samt praktfulla roko-

koseldon med bronsbeslag.

Biby omfattar hufvud-

gården Biby 2 mantal, Gill-

berga 2 mantal, Habbes-

torp mantal. Hedtorp

Y-,
mantal, Hvarsta 2 man-

tal, Hägervad V2 mantal,

Lundtorp V-j mantal, Priar-

torp V4 mantal, Sketorp

V-, mantal, Sätran '/^ man-

tal och lägenheten Björs-

torp tillsammans io'/i man-

tal, 1,761.5 har, hvaraf

cirka 582 har åker, dess-

utom hemmanen Fnöske-

torp '/i mantal och Skär-

pinge Vs mantal. Det hela

utgör sålunda inom Gill-

berga socken 10 ''4 mantal

med en areal af 1,818 har,

- Alcxaiu

sous le nom
boinbnrdiers

hvaraf cirka 605 har åker

och ett taxeringsvärde af

3QO,ooo kronor. Ofriga till

Biby fideikommiss höran-

da hemman äro i Oja soc-

ken: Västra Fyrby, Gärds-

hammar och Knutsta, till-

sammans 5 mantal taxe-

rade till 166,200 kronor

och i Husby-Rekarne soc-

ken Tandla med Bohol-

men 4-74 mantal taxeradt

till 154,800 kronor. I sin

helhet utgör godset 20-78

mantal med en totalareal

äf 3)597 har, hvaraf 1,806

åker, 151 har äng, 2,010

har skog och hagmark och

350 har impedimenter, och

är taxeradt till 7 1 1 ,000

kronor.

U r, < otute (le i;..niK\ui, men u ( ..n.-.uuuinopie Inuchafvarcn af Biby
d'Ahmcd Pacha comhuradcjy hachi ou chef des fideikommiss är patronus i
e 23 Mars 1747, agé de 72 ans. r-Mlu \ ^ • I 1

Gar. Peyssouel pinxit.» GiUbcrga och Lista socknar.

' 7;^



HESSELBYHOLM
FOGDÖ SOCKEN, ÅKERS HÄRAD, NYKÖPINGS LÄN

Af NILS SJÖBERG

Då
man följer en Mälarebåt västerut och

kommit en bit förbi Strängnäs skymtar

just då man svänger in mot Granfjärden

ett hvitt ställe fram. Det är Hesselbyholms

vackra renässansslott bakom sina långa raka

alléer af dubbla

rader lindar.

Stamgårdarna
till Hesselbyholm

voro Ekiby och

Lyzte Veesby, af

hvilkaEkeby i 279
af konung Magnus
Birgerson skänk-

tes till Verner

Brunke, hvilken

därefter i konun-

gens närvaro sål-

de det till biskop

Anund i Sträng-

näs. Ekeby och

Hesselby tillhörde

sedermera frän se-

nare hälften af

1400-talet Vårfru-

berga kloster tills detta 1528 upplöstes, då de
återbördades af Brita Hansdotter Tott, änka, efter

den I 509 aflidne Folke Gregerson (Lilje) till Åkerö.
Hon bortbytte dem 1539 till konung Gustaf I,

och efter honom ärfdes de af hertig Karl. Genom
försäljningsbref af 1584 hade hertig Karl för-

unnat sin hofjunkare Kristoffer Hane och hans

Öfversten

Friherre Ludvig Liljencrantz.

hustru Ingrid Björnsdotter att uti bägges deras

lifstid besitta godsen, hvarefter Hane skref sig

till Hesselby. Genom bemälte hertigs förlänings-

bref af 18 juni 1594 fick Kristoffer Hane sam-

ma gårdar som arf och eget, och sedan han i

början af år 1 6
1

3

aflidit , fick hans

änka först 1 6 1 3

och sedan 1620

änkedrottning Kri-

stinas förlänings-

bref att för lifs-

tiden njuta frälse-

frihet därför. Ing-

rid Björnsdotter in-

nehade dem till sin

död 165 I, men re-

dan förut hade hen-

nes måg kommen-
danten i Greifswald

Honoré de Fornoy,

gift med Kristina

Hane, fått förmyn-

darstyrelsens öpp-

na bref af 9 april

1642 att »i händelse hans svärmor Kristoffer

Hanes efterlefverska något dödeligt vidkomme
förr än drottningen till regeringen trädde, skulle

han och hans hustru och äkta bröstarfvingar

bemälta gods under frälsemannafrihet och tjänst

bruka och behålla». Sedan Honoré de Fornoy

1643 aflidit, fick änkan drottning Kristinas be-

Friherrinnan Mimmi Liljencrantz

född Blomstedt.

I 74



HESSELBYHOLM

Slottet från norr.

kräftelsebref på förläningen, men samma år hen-

nes mor Ingrid Björnsdotter dog (1651) sålde

hon den till fältmarskalken grefve Jakob De la

Gardie. Godset ärfdes vid hans död 1652 af hans

dotter Kristina Katarina, gift först med fältmar-

skalken grefve Gustaf Adolf r,eijonhufvud, och efter

hans död 1656 med riksamiralen grefve Gustaf

Otto Stenbock. Efter dennes död 1685 öfverläm-

nade änkan Hesselb)'holm till sin son i förstagiftet

öfverste (lustaf Mauritz Lewenhaupt. Hans dotter

Magdalena ärfde det efter honom 1700. Hon
gifte sig sedan med landshöfdingen öfver Ny-
köpings län sedan öfverståthållaren Mikael Törn-

flycht, som skref sig friherre till Hesselbyholm.

Slottet från nordväst-
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Slottet från söder.

Vid hans död 1738 öfvergick det genom köp

till hans syster Kristina Törnflycht gift med
kgl. rådet grefve Karl Piper, som 1747 gjorde

det till fideikommiss för sin dotterdotter Eva
Charlotta Bielke och hennes efterkommande.

Sedan grefvinnan Piper 1752 aflidit, öfvergick

det också till denna, men då hennes man hof-

marskalken friherre Fredrik Gustaf Gyllenkrok

redan ägde ett skånskt fideikommiss, fick han

1779 Kgl. Maj:ts tillstånd att öfverflytta fidei-

kommissnaturen till ett skånskt gods, hvarefter

han försålde Hesselbyholm till landshöfdingen

friherre Sven Liljencrantz, som i 796 förordnade

att det skulle vara fideikommiss inom den fri-

herrliga Liljencrantzska ätten såväl på manliga

som kvinnliga linjen. Efter sedan han 1797 af-

lidit, tillföll detta fideikommiss genom lottning

inför Svea hofrätt mellan testators tre äldsta

brorsöner majoren friherre Gustaf Adolf Liljen-

crantz. Efter dennes död 1832 tillföll fideikom-

misset hans enda efterlefvande dotter friherrin-

nan Ulrika Agnes Liljencrantz, som 1845 g^ifte

Ku ^--^^fiK- '4 ' r-4j.-»

Hesselbyholm enligt Svecia antiqua (södra sidan).
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med cere-

monimästaren

friherre Au-

gust Wilhelm

Stjernstedt,

blef änka 1 880

och dog 1 8q7,

hvarefter det

öfvergick till

den nuvaran-

de innehafva-

ren öfversten

friherre Lud-

vig Liljen-

crantz.

Om slottets

byggnadshi-

storia känner

man ej mer
än att det upp-

fördes af riks-

amiral (lustaf
Trappan i nedre hallen

bibehållet, en

reparation på
I 780-talet har

lämnat spår

efter sig i öf-

vervåningens

inredning, ne-

dervåningen

har säkerligen

undergått en

modernise-

ring, antagli-

gen 1836

—

3 7, på samma
gång som det

branta taket

nedtogs och

ersattes af ett

platt sådant.

Själfva pla-

nen af slottet

Otto Stenl)ock j)å 1660-talet, arkitektens namn
känner man ej. Dock är planens likhet med de

Tessinska anlilggningarna oförtydbar. En unge-

färlig föreställning om dess utseende kan man
fä af bilden i Svecia antiqua, som likväl så till

vida iir missvisainle, att samdiga l)yggnader äro

en våning tör h()ga, och att den ej återger den

ornamentala utsmyckningen, som varit betydligt

rikare. F()r ()friut är slottet i det hela rätt vill

är rätt egen-

domlig men på samma gång väl funnen, och gör

att trots dimensionerna ej äro så stora, det hela

verkar stort, verkar slott. Den fyrkantiga två-

vånings midtbyggnaden står på en terrass till

hvilken en trappa leder upp. Nedanför terras-

sen med en våning och souterrängvåning ligga

de fyra hörnpaviljongcrna, så att terrassen blir på

h vardera sidan om huset en på tre sidor begrän-

sad gård. Hufvudbyggnaden har sju fönster i rad,

öfverst en inskrifven fronton och en balustrad

kring taket — denna stod förut längs terrassens

ant. Portinfattningen är af hui^gcn sandsten,

Portiileii på södra sidan.
Trappan i öfre hallen-
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Salongen i nedra våningen.

hvälfd, med broskornament, blommor
och mask samt däröfver fronton med
Leijonhufvudska, Delagardieska och Sten-

bockska vapnen samt inskriften G. A.

L. H. G. T. R. B. C. C. D. L. G. B.

G. D. T. L. G. O. S. G. T. B. S. —
det är uttydt: Gustaf Adolf Leijonhufvud

grefve till Raseborg, Christina Catharina

De la Gardie boren grefvedotter till

Leckö, Gustaf Otto Stenbock grefve till

Bogesund. Midtersta fönstret i öfre vånin-

gen har akantusdekorerad sandstensinfatt-

ning med fronton, de två närmaste hafva

också kvar delar af en ornerad sandstens-

omramning. Nederväningen är rusticerad

och fasaden delad af en gördellist. Båda
fasaderna, den åt gården och den åt par-

ken, äro hvarandra fullkomligt lika.

Genom porten kommer man in i en

synnerligen vacker af ett stjärnhvalf täckt

hall som upptar husets midt. Rakt fram

för en hvälfd gång ut till parksidan och

på båda sidor om denna går en dub-

beltrappa upp till öfre våningen. Denna
har en synnerligen vacker balustrad af

skulpterad sandsten med blomster- och

fruktfestoner och obelisk på första balu-

stern. I trappstegen äro insatta plattor

af blå och hvit delfterfajans från 1 600-

talets senare hälft, som en gång utgjort

Riksamiralen Stenbock.

Oljemålning af D. K. Ehrenslialil.

Matsalen i nedra våningen.

en del af väggbeklädnaden i en nu rifven fly-

gel. Största delen af denna dyrbara väggbe-

klädnad skänktes likväl till konung Karl XV
och finnes nu på Ulriksdal.

Till vänster om hallen ligger åt gårdssidan

salongen och ett kabinett, åt parksidan baronens

två rum; till höger ligger matsalen åt gården,

sängkammaren åt parksidan.

Salongen har ett vackert tidigt empiremöble-

mang i hvitt och guld med palmetter och lejon-

hufvuden, och man märker här också en vacker

klocka på konsol lackerad i grönt och guld från

1760-talet, och ett bord från 1800-talets början

med hvit marmorskifva, sidor af porfyr och för-

gylldt underrede. Få väggarna taflor: en Judit

och Holofernes från 1600-talets slut, modernare

taflor af J. Arsenius, W. Dahlbom, J. G. von

Holst och F. Wright. Men den främsta pryd-

naden är det utsökt vackra porträttet af fri-

herrinnan Maria Charlotta Wrangel född Ceder-

creutz (1736— 1815) som pélerine d'amour sig-



neradt 1763 af den framstående Schwerinske

hofmålaren G. D. Matthieu. Dessutom förvaras

här nå^-ra goda miniatyrer af G. Andersson

framställande öfversten grefve Filip Bogislaus

von Schwerin (1790 - 1865) och hans grefvinna

Charlotta Wilhelmina Liljencrantz ( 1 803— 1 864).

iMatsalen är panelad och prydd med silfver,

tenn och porslin. Bland porträtten intages he-

dersplatsen af

slottets bygg-

herre, riks-

amiral G. von

Stenbock må-

lad i romersk

dräkt af ] ). K.

l^hrenstrahl.

Dessutom bö-

ra påi)ckas G.

i Amdber^s
synnerligen

vackra pastell

af landshöf-

ding Gustaf

Wrangel
(i 728-i7()5).

O. Arcnius'

porträttafriks-

rådet Ilermiui

Cedercreutz

(1684-1754)

sina många dekorationer bär han på bröstet en

högst ovanlig sådan: Lovisa Ulrikas solfjäders-

orden — samt Georg Desmarées 1722 målade

porträtt af landshöfding Jonas Cedercreutz (1661

— I )•

Våningen en trappa upp står omöblerad, men
är synnerligen intressant, då här finnas talrika

minnen såväl från slottets byggnadstid som från

I 780-talets re-

7"

bland alla Salen i öfir fånin<icn.

paration.

Från 1 600-

talet stamma
de dekorerade

taken, synner-

licren intres-

santa då deko-

rationen här

är en högst

ovanlig sådan

af regelbun-

det strödda

blomkvistar i

låg relief, en-

dast på ett

par ställen har

tidens mera
tunga former

kom mit till an-

vändning, och

då någongång

en större svm-
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Detalj i sängkammaren i öfre våningen.

metri eftersträfvas blir ej takets midt centrum

i dekorationen utan detta flyttas till ena sidan

öfver spiseln. Från samma tid stammar också

paradsängkammarens barockinramning kring al-

koven i guld och hvitt.

Alkop i hvitt och guld i sängkammaren i öfre våningen.

Från 1780-talet stamma de målade väggde-

korationerna, och kakelugnarna, af hvilka en del

äro utsökt vackra.

Af paviljongerna användes den högra gårds-

och den vänstra parkpaviljongen för ekonomi-

rum m.en. Den högra parkpaviljongen är slotts-

kapell med karolinsk dekorering i hvitt och guld,

den vänstra gårdspaviljongen innehåller nu gäst-

rum, men pä landshöfding .Mikael Törnflychts

tid var här länets kansli och kontor, och käl-

larna under användes som länsfängelse. Här
har också ett mord blifvit begånget, så det är

Förmaket i öfre våningen.

Väggfast spegel

i förmaket.
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Detalj i kabinettet i öfre väningen.

ej underlii^-t, att det är här som Hesselbyholms

hvita fru håller till.

Nämnda fru lär också älska den gamla träd-

gården, och det får man ej undra på. stämnings-

full som den verkar med sina klippta korsande

alléer och den runda ruddam men i korsningen om-

gifven af dubbla trädcirklar.

At sjösidan har fordom stått tvenne fristå-

ende fl\'glar, den ena innehålland(j bibliotek,

den andra innehållande badstu med tvenne

rum, i badstun sutto de omtalade delfterfajans-

plattorna som skänktes till konung Carl XV.

Läktaren i slottskapellet.

Biblioteket säges hafva skänkts till staten. Flyg-

larne refvos af friherre Stiernstedt på 1 860-

talet.

Fideikommisset utgöres af Hesselbyholm (3

mantal) samt Ekebytorp och Ströpåker, arren-

degårdarna Björka, Kynnersberg, Löfvinge, Vig-

geby. Vik samt Stora och Lilla Väsby, samt i

Helgarö socken Helgarö by, Knutsberg, Näs,

Rällinge, Wälas och Asby, tillsammans 1,400

tid öppen jord och 1,000 tid skog och hag-

mark med ett taxeringsvärde af 389,200 kronor.
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VÄSTRA VINOÅKERS SOCKEN, OPPUNDA HÄRAD, SÖDERMANLANDS LÄN

Af GUSTAF UPMARK

Ifrån waggonens fönster häromdagen

Din vackra egendom jag skymta såg

Upp mot den höjd, där huset snöhvitt låg,

Gick en allé af popplar snörrätt dragen.

Och kor af herrgårdsrace jag såg i hagen,

Och mörk stod skogen, blank låg insjöns våg.

Och hvilka fält af hvete och af råg!

Att du var lycklig, det bar syn för sägen.

Dessa verser förekomma i en sonett af Carl

Snoilsky, kallad »Ur waggonfönstret» och skrif-

ven i början af 1870-talet. Den i all sin knapp-

het målande skildringen gäller Kjesäters gård i

Vingåkerstrakten, som skalden sett genom wag-

ofonfönstret under en resa g-enom Söderman-
land. — Gården ligger nämligen straxt söder

om västra stambanan på linjen Katrineholm—
Pålsboda, ett par kilometer öster om Vingåkers

station. Från banvallen leder en allé, »snörrätt

dragen» upp till den på en höjd belägna stora,

hvita byggnaden; norr om banan utbreder sjön

Kolsnaren sin blanka vattenspegel och rundtom-

kring ligga Vingåkersbygdens vidsträckta fält,

kransade af skogar. Det är ett äkta söderman-

ländskt landskap, leende, bördigt och omväxlande.

Kjesäter från nordräst.
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Sonetten var tillegnad Kjesäters dåvarande
äo^are, grefve Carl Bonde sedermera grefve Trolle-

Bonde till Trolleholm, som år 1870 hade in-

flyttat i den af hans fader 1867— 70 uppförda
stadiga hufvudhyggnaden. Han sålde år iqo6
gården till grosshandlaren Gustaf Andersson i Öre-
bro, som i sin tur samma år sålde godset till

öfverstekammarjunkaren grefve Johan Casimir
De la (jardic, Kje-

säters nuvarande

ägare. Hufvudsak-

liga planläggandet

af den genomgri-

pande reparation

som slottet i se-

naste tid undergått

gjordes utaf grefve

De la Gardies år

1 907 aflidna maka
född v. Hermans-
son.

Den fasad som
synes från järn-

vägen är slottets

parkfasad, vettan-

de mot nordväst.

Hufvudingången
befinner sig på
motsatta sidan, där en stor, af tvenne låga flvglar

flankerad gårdsplan utbreder sig. Byggnadens
läge i en backsluttning gör att den öfre fasaden

har två, den nedre tre våningar; det framsprin-

gande midtpartiet å den sistnämnda fasaden

krönes i takfoten af en lågspetsig gafvel, hvars

tympanonfält b;ir en sköld med initialerna G.

T, B. under greflig krona, omgifven af band
ined ANNO 1867; initialerna äro byggherrens

Öfvers t cka iii ni a rjunkaren
Grefve Casimir De la Gardie.

grefve Gustaf Trolle-Bondes
(f 1884). — Vid

den af grefve De la Gardie utförda reparationen
hafva i det yttre inga andra förändringar skett

än att samdiga fönster försetts med nya bågar
med små kvadratiska rutor och att taket om-
byggts på gaflarna, hvarigenom några rum er-

hållits på vinden.

En bred trappa, anlagd af grefve De la Gardie,

leder från gårds-

planen upp till en

altan framför por-

ten, som krönes

af De laGardieska

och von Hermans-
sonska vapnen, ut-

förda i drifven kop-

par. Vi inträda i en

långsträckt, sten-

lagd förstuga och

från den till h(iger

härom belägna

tamburen i slottets

hufvudvåning.

Vid den senaste

reparationen inför-

des värmeledning:

i hela byggnaden,

hvarvid alla kakel-

ugnar borttogos; samtidigt inleddes äfven elektrisk

belysning, hvartill ström lämnas från egen kraft-

station. — firundplanen bildar en långsträckt

rektangel, från hvilken ett midtparti framspringer

åt l)åda långsidorna. Midtpartiet mot nordväst

upptages af en stor salong, från hvars trenne fön-

ster och balkong man har en vidsträckt utsikt öf-

ver trakten med allén och banvallen i förgrunden

och en vik af Kolsnaren länirst bort till höirer.

Grefvinnan Hedda De la Gardie
född von Hermansson.

Utsikt från salongen mot nordväst.
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generals-

Salongens inre väggar täckas helt och hållet

af tre kolossala oljemålningar af Gerh. Honthorst,

tillhörande en svit som ursprungligen funnits på

Sjöö i Uppland och hvaraf fyra stycken nu

hänga på Widtsköfle, en på Maltesholm i Skåne

och en på Drottningholm i det s. k.

rummet; den

sistnämnda,

som är en pla-

fondmälning,

är sisfnerad

»Gerh. Hont-

horst 1633».

Kompositio-

nerna finnas

stuckna i kon-

turetsningar

från början af

1 800-talet af

Anders Hult-

gren (f 1840)

och framställa

sannolikt sce-

ner ur Ragnar
Lodbroks saga sådan

talet uppfattade den.

Möblerna i salongen härstamma till större

delen från 1 700-talet, rokokon och den gusta-

vianska tiden. Främst märkes här en elegant

sekretär på höga ben, hvilken, ehuru icke sig-

nerad, efter all sannolikhet är ett arbete från

Kjesäler från söder.

man i början af 1600-

den bekante hofebenisten Georg Haupts ("j" 1784)
verkstad; såväl marketeriet som beslagen äro

af för denne mästare karaktäristisk formgifning.

Från ungefär samma tid som sekretären äro

ett par små soffor och några länstolar och ta-

buretter samt en liten elegant eldskärm af skulp-

teradt och för-

gylldt trä. —
Rokokoperio-

den företrädes

af ett antal sitt-

möbler, soffa,

länstolar, sto-

lar och tabu-

retter, hvari-

bland flera

goda exem-

plar af de ty-

per som bruka

förekomma i

Sverige. •

—
Från empiren

härstamma
slutligen ett

par höga förgyllda gueridoner samt en väl bi-

behållen väggpendyl, signerad af Stockholmsur-

makaren Beurling. — Midt emot sekretären står

ett skåp med glasdörrar, innehållande en rikhal-

tig samling af pretiosa härstammande från De
la Gardieska och Lewenhauptska släkterna, dosor,

fickur, medaljer, smycken, miniatyrer etc. etc.

s:s!!

3: SS

nw

Kjesäter från sydost.

184



KJESÄTER

Plan af hufvudväningen.

I. luirstiti^a. — 2. Tdiuhur. — 3. Afatsal. — 4, Serverings-

rum. — 5. förmak. — b. Sii/oiig. — 7. liihliotek. — 8. Säng-
kammare. — 9. Toilettrtim. — 10. Skri/rum. — 11. Bibliotek.

— 12. Passage.

Det intill salong-en belägna förmaket inne-

håller möbler från olika tider, hvaribland ett par

präktiga rikt skulpterade 1 6oo-talsstolar, ett för-

gylldt konsolbord med spegel från rokokotide-

hvarfvet, en gustaviansk byrå m. m. I ett större

rokokoskåp af engelsk karaktär, med glasdörrar i

öfre afdelningen, står en vacker samling af por-

slinspjeser af orientalisk och europeisk tillverk-

ning. I taket hänger en barockkrona med stora

slipade glaskläj)par och på väggen mellan de

båda fönstren ett godt {)ortr;itt af Axel Julius

Grefvinnan Hedda de La Gardie

född von Hermansson.

Oljemålning af Georg von Rosen.

De la Gardie (| 1710), en yngre broder till

den bekante Magnus Gabriel och stamfader för

den nu lefvande grenen af ätten; han är på
porträttet åtcrgifvcn i half figur, iklädd riks-

Salon-icn pd Kjcsäter, med tajlor af Gcrh. Hontiwrst.

185



SVENSKA SLOTT OCH HERRESÄTEN

väl bibehållna; från väggytans nedre del, där en

»mark» med fantastiska klippor utbreder sig,

uppväxa träd och blomster med gröna blad

och allehan-

da blommor i

rika färger,

mellan hvilka

en mängd
granna fåglar

synas.

Med undan-

tag af ett stort

1 600- talsskåp

med kolonn-

prydd fasad

och ett gam-
malt svenskt

golfur — sig-

neradt »N:o

1 50. Olof

Nohrin uti

Fahlun Anno
1740» — af

s. k. Stjern-

Saiongen. sundstyp är

möbleringen i

matsalen af yngre datum, från 1800-talets senare

del. Väggarna prydas af ett ståtligt De la Gar-

(lievapen, skuret i ek och härstammande från

Venngarn —
under 1 600-

talet tillhörigt

Magnus Ga-

briel De la

Gardie — samt

några porträtt,

hvaribland ett

som framstäl-

ler Karl XII

som barn, i-

klädd romersk

im perators-

dräkt.

På andra

sidan förstu-

gan, i bygg-

nadens syd-

västra del be-

finner sig nu-

varande äga-

rens privatvå-

ning, ett större

rädsdräkt. Öfver soffan hänger ett par små på

koppar målade porträtt af Magnus Gabriel De
la Gardie och hans gemål pfalzgrefvinnan Maria

Euphrosyna,

det senare en

replik af det

porträtt af fur-

stinnan som
finnes i Natio-

nalmuseum,

målad t af

ToussaintGel-

ton år 1658

och mellan

dem sitter ett

vackert por-

trätt af öfver-

hofmästarin-

nan grefvin-

nan H. E. De
laGardie,född

Rålamb, ko-

pia af Perseus

efter ett af C.

F. v. Breda år

I 798 utfördt

originalporträtt (Sander n:o 96), som numera
finnes i den finske samlaren Sinebrychoffs ägo.

Från förmaket inträder man i den stora mat-

salen, belägen

i husets östra

hörn mot den

öfre gården.

Dess största

märkvärdig-

het äro de ki-

nesiska pap-

perstapeterna

med ett rikt

blomstermön-

ster i färger

mot mörkblå

botten. Dessa
tapeter upp-

gifvas här-

stamma från

det närbeläg-

naSäfstaholm,

där de anträf-

fats på vin-

den. Kjesäters

byggherre,

grefve Gustaf Trolle-Bonde, som äfven var ägare biblioteksrum med bokhyllor och en mängd gra-

till Säfstaholm lät tapeterna komma till använd- verade porträtt af framstående äldre medlemmar
ning inom sitt nya slott. De äro synnerligen af ätten De la Gjardie, samt innanför detta ar-
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betsrum met, ett rymligt hörnrum; sof- och toalett- skogsmarker. I parken frodas en mängd ståt-

rum ligga at västra sidan. Från det stora biblio- liga träd, hvaribland ett antal bokar af bety-

teksrummet kommer man genom en passage in dande storlek, af hvilka en uppgifves vara den

i ett invid den förutnämnda salongen beläget största i mellersta Sverige. — Afven området

kabinett, »lilla biblioteket», som utom böcker närmast omkring slottet är ordnadt som park.

Här ligger iäfven innehål-

ler en liten

samling olje-

målningar af

B. Lindholm,

OscarTörnå,].

Arsenius m. fl.

Öfre vå-

ningen delas

ofenom en i

län^jdriktnin-

gen löpande

korridor. 1

midtpartietof-

vanpå stora

salongen lig-

ger i denna vå-

ning ett stort

hemtrefligt
]

h vardags- och

samlingsrum,

m(>d c-n iinnu

nordost en ny-

uppförd villa

kallad »Hap-
sal» — efter

ättens stam-

i Liv-

— som
af frö-

Elisa-

De la

God-

gods

land

bebos

ken

beth

Gardie

vidsträcktare utsikt än från salon- nagot afstånd

sets ekonom i-

byggnader,ar-

rendatorsbo-

stad, stall, la-

dugård och

lador samt

såg och elek-

trisk kraftsta-

tion ligga på

från [hufvudbyggnaden, i syd-

gen hor öfriut innehåller våningen uteslutan- väst.

de sof- och gästrum, i allmänhet modernt möble-

rade; i ett af gästrummen står dock en karak-

täristisk sven.sk rokokosekretär o. s. v.

Äfven vindsvå

ningen inreddes i

samband med hu-

sets senaste repa-

ration, hvarigenom

här erhöUos gilst-

rum och rum fr)r

tjänare. — Jordvå-

ningen som har

fönster endast åt

nedre sidan inno

håller kök, ekono-

mirum och bostiulcr

för tjänare.

Den af lummiga

träd omgifna öfre

gårdsplanen flanke-

ras af ett par låga

flyglar, af hvilka den

ena innehåller ett

lViblio\ckS' oili iiihctsnifii

På andra
^ antal gästrum. —
sidan gården vidtager den stora trädgården, som

är föremål för nuvarande ägarens särskilda

intres.se, och l)ortom denna i sydost ligger en

vidsträckt park gränsande upn)p (Muot godsets

Kjesäters historia har utfr)rligt skildrats af dess

förre ägare grefve Carl Trolle-Bonde i hans

arbete »Kjesäter. Anteckningar ur familjear-

kivet och gårds-

handlingarna», en

220 sidor stark vo-

lym, tryckt 1893,

efter hvilken ägar-

längden här nedan

meddelas. — Går-

den omtalas redan

I 38 1, då »Helge i

Kidhasäter» sålde

jord till den bekante

Bo Jonsson (1 1386);

år 1399 omtalas

^Kidhi;TeScEter» å-

nyo i en räfstetings-

dom. Därefter vet

man intet om Kje-

säter förrän år 1469

då en viss »Byrgher

]eansson» skänkte ett öresland i »Kydha sa?ter»

till julita kloster.

Kjesäter var tydligen under medeltiden och

ända in på senare delen af 1600-talet en by,

hvars olika hemman iigdes af olika personer,

187



SVENSKA SLOTT OCH HERRESÄTEN

bönder. Grefve Trolle-Bonde anför efter Kam-
mararkivets räkenskaper och Södermanlands läns

jordebok namnen på en mäng-d ägare af hem-

man i Kjesäter under 1500— 1 600-talen, hvilka

Sekretär af Haupt och väggur af Beurling.

Axel Julius De la Gardie (f 1710)-

vi här kunna förbigå; det forna klosterhemmanet

tillhörde kronan. Ar 1676 hade herrgårds-

bildningen begynt, i det att en af gårdarna ägdes

af kronobefallningsmannen Jonas Nilsson Orm,
och några år senare, 1681, ägde ryttmästaren

Lorentz Gustaf Styltenhielm (f 17 19) jord i

Kjesäter enligt ett då upprättadt syneprotokoll.

Denne Styltenhielm är att betrakta som det

nuvarande godsets grundläggare. Han var son

af en af trettioåriga krigets män, Pehr Larsson,

»som blef åtskilliga gånger kväst och sargad»

och miste sitt vänstra ben så att han måste gå
med »stylta», hvaraf han sedermera fick namn
och adlig sköld. — Hans ofvannämnde son,

sedermera öfversten Lorentz Gustaf Styltenhielm

köpte 1680 af Jonas Nilsson Orm en gård i

Kjesäter och uppförde sedermera här en bygg-

nad, af hvilken en samtida teckning finnes be-

varad, afbildad i grefve Trolle-Bondes beskrif-

ning. Han blef efterhand ägare till flera gårdar

i Kjesäter och lämnade vid sin död, år 1719,

det hela i arf till sin änka (f 1722) och enda

barn, dottern Anna Catharina Styltenhielm, som
blef gift med lagmannen Johan Stenholm.

Under förra delen af 1 700-talet förvärfvade

ägaren till Säfstaholm, grefve Claes Bonde (f

1726) och hans maka Beata Märta Sparre (f

1742) en mängd hemman, som sedermera in-

gingo i Kjesäters gods. Den gård, Kjesätérs huf-

vudgård, som tillhörde lagman Stenholm köpte

grefvinnan Bonde år 1 74 1 och skänkte den

samma år till sin äldste son grefve Carl Claes-
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son Bonde (j 1755); en del i gärden hade dock
undantagits oeh såldes först 1747 till grefve

Carl Bonde af fru Stenholm, som efter mannens
död bodde kvar på Kjesäter. Vid hennes död

1750 tillhörde gården i sin helhet grefve Bonde.

Han dog barnlös 1755 och hans gods ärfdes

af hans bröder Gustaf Ulf och Fredrik Lorentz

Bonde, af hvilka den sistnämnde genom öfver-

enskommelse år 1756 blef ensam ägare till Kje-

säter.

Grefve Fredrik Lorentz Bonde lät år 1764
uppföra det corps de logis på Kjesäter, som var

den nuvarande byggnadens närmaste företrädare

och refs först i slutet på 1860-talet. Af denna

byggnad meddelar grefve TroUe-Bonde i sitt

ofvan nämnda arbete en detaljerad beskrifning

jämte afbildning och plan. Huset lär hafva varit

en trogen afbild af manbyggnaden på Nygård

i Småland, som likaledes tillhörde Fredrik Lorentz

Bonde. Han var den siste af grefliga ätten Bonde

till Säfstaholm — I)rodepn Ciustaf Ulf hade dött

före honom — och Kjesäter öfvergick vid hans

död år 1783 till Gustaf Ulfs dotter Ebba Mar-

gareta Bonde och hennes man sedermera riks-

marskalken grefve Carl Bonde af Björnö (f i 791),

hvilken genom sitt giftermål blifvit ägare äfven

till Säfstaholm och Vibyholm m. fl. gods. —
Kjesäter ärfdes af hans andre son, grefve Fre-

drik Ulf Bonde (| 1852), som redan 1838 sålde

gården till sin son grefve Gustaf Bonde, seder-

mera, efter farbroderns »den blinde excellensens»

död år 1855, grefve Gustaf 1 roUe-Bonde (j" 1 884).

Den gamla hufvudbyggnaden på Kjesäter stod

under de sista årtiondena af sin tillvaro, på 1850
— 60-talen obebodd och år 1867 påbörjades ar-

betena på det nuvarande huset, som reser sig

på samma plats som det äldre.

Ar 1870 utarrenderades Kjesäter och året

därpå såldes det till ägarens son, numera grefve

Carl Trolle-Bonde till Trolleholm. När godset

år 1906 genom en mellanhand öfvergick till nu-

varande ägaren, afsöndrades från detsamma ut-

gården Brene med en del utmed Hjälmaren be-

lägen skog, så att Kjesäters gods för närvarande

består af Kjesäter med Skeppsmyra, Stensätter,

\'iala och Andenäs med en sammanlagd areal af

762 hektar, däraf 222,5 hektar under plog; taxe-

ringsvärdet utgör 148,600 kronor.



SKENAS
VÄSTRA VINGÅKERS SOCKEN, OPPUNDA HÄRAD, SÖDERMANLANDS LÄN

Af GUSTAF UPMARK

Det mångbesjungna Skenäs, där Gustaf Fre-

drik Gyllenborg och hans vän Gustaf Phi-

hp Creutz gingo vid hvarandras sida och

där den känslofulle Johan Gabriel Oxenstierna

svärmade, är beläget i en af Södermanlands

skönaste trakter, Vingåkerstrakten. Naturen har

här en karaktär som säkerligen i alldeles sär-

skild grad tilltalade 1 700-talets natursvärm are,

för hvilka »den engelska parken» var idealet:

bördiga fält, lummiga löfdungar och hagar, om-
växlande med grönskande ängar och utsikter

öfver glittrande insjöar med löfkransade strän-

der.

Alla de nyssnämnda skalderna hafva också

älskat denna trakt och tagit djupa intryck af

dess skönhet. Gyllenborg, hvars broder ägde
Skenäs och som själf var född där, egnar stället

sin hyllning bland annat i sitt »Sommarqväde»,

Utsikt från slottet mot sjön.
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som han skall hafva författat under vistelse på
Skenas:

»]3u vackra Näs! I fält och lunder!

Som skänkte mig' den första bild

Af verldens pragt, naturens under

Och af en AUmagt vis och mild.»

Den natur som Creutz skildrar i sin berömda

och af samtiden så högt skattade »skaldedigt»

Atis och Camilla har mångenstädes tycke af

Skenäs-trakten: t. ex. i Andra sången som börjar:

»Men snart med liitta steg hon up för höjden

hinner

Der i en helgad skog gudinnans rökverk brinner

Des ()ga blir förtjust, at kring om negden se

Der skogar, berg och fält en blandad målning ge

Hon ser en vidsträckt flod som glada ängar

sköljer

Ibland sin stolta gång han bakom höjder döljer;

Men straxt han stjäl sig fram at famna om en ö

Nu åter spegellik han vidgas till en .sjö

Sist, längst vid himla-bryn, han minskas til en

strimma
Der fälten blekna bort uti en lju.sblå dimma.»

Det kan myc-

ket väl hafva varit

utsikten från park-

höjderna väster

om Skenäs gård

öfvcr \'ingåkcrs-

slätten och den

långsträckta, flod-

liknande .sjön Kol-

snaren, som in-

spireradt dessa

verser.

Skenässkaldcn

per préference är

dock Johan Cia-

briel Oxenstierna,

Gyllenborgs s)--

sterson, äfven han

f()dd i)å
Skenäs.

Redan i sin till-

egnan till morbrodern nämner han Skenäs och

dess »fagra bvgtl, åt Sånggutlinnan alltid egnad»

och han slutar med uppmaningen:

» Tag in ditt rum bland Sverges trakter

Som dess \'aucluse och Mantua.»

Oxenstiernas båda förnämsta dikter »Skör-

darne» och »Dagens stund(?r > äro i väsentlig

mån inspirerade af tlenna hans födelsebygd.

|;iiute dessa tre skalders äro med Skenäs för-

bundna namnen jjå trenne andra i den .svenska

litl(M-aturens hi.storia framstående personligheter,

adb ntc rimmaren Johan Kunms,

2^

Å

Grcfvinnan Märta Palinstierna,

född Bonde.

som i början af 1 700-talet besökte stället, den

bekante Olof v. Dalin, hvilken som informator

för kammarrådet Rålambs söner vistades på det

närbelägna Högsjö och då sannolikt också kom
till Skenäs, samt slutligen Oxenstiernas infor-

mator och vän, den begåfvade Olof Berg-

klint.

Skenäs ligger vid norra sidan af sjön Kol-

snaren på ett näs som skjuter vit mellan den

egentliga sjön och en vik däraf, Edeviken. Den
omkring 8 kilometer långa vägen frän Ving-

åkers station går först öfver den vidsträckta

slättbygden kring Västra Vingåkers kyrka fram

emot Kolsnarens västra ände och sedan genom
hagar och lundar utmed sjöns norra strand.

Man nalkas gården från väster och befinner sig

efter att hafva passerat ekonomibyggnaderna

framför norra fasaden till den tornprydda huf-

vudbyggnaden, uppförd 1880. Sydfasaden vet-

ter ned mot .sjöstranden; i sluttningen ned mot

denna funnos tidigare två terrassmurar som

slopades omkring 1850. Först i och med upp-

förandet af denna byggnad erhöll Skenäs en

verklig hufvud-

bvggnad. Dess-

förinnan funnos

endast flyglar af

hvilka en, den

östra, ännu kvar-

stående, beboddes

af gårdens ägare.

Denna flygel lig-

ger mellan stora

huset och sjön och

midt emot låg den

västra, nu nedrifna

fh-gcln, som på
sin tid tjänstgjor-

de som köksde-

partement. Nedan-

för dessa flyglar,

nära stranden lågo

fordom tvenne

af hvilka numera

Ryttmästaren

Friherre Man;nus Palinstierna.

n[\ni\\'^on den

små kvadratiska »filtburar)

blott den östra kvarstår.

Hela detta komplex, de två flyglarna och de

två fatburarna, hade på 1660-talet uppförts af

den som gjorde Skenäs till sätesgård, nämligen

Erik Dahlberg, hvilken år 1665 tiUbytte sig

gården af kronan. Det var i sitt ursprungliga

skick en fullständigt karolinsk anläggning, där

dock själfva hufvudbyggnaden saknades.— Ofvan

porten till den nedrifna västra flygeln satt for-

dom en på gården ännu bevarad vapensköld

skuren i ek,
" med Erik Dahlbergs och hans

1 9

1
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Skenäs frän nordost.

hustrus, Maria Eleonora Drakenhjelms allians-

vapen. Den östra kvarstående flygeln ödelades

genom en eldsvåda på 1760-talet, men åter-

ställdes och bär nu öfver porten Gyllenborgska

och von Beijerska vapnen samt årtalet 1766;
vapnen angifva dåvarande ägaren grefve Johan
Gyllenborg (| 1752) och hans fru Margareta

von Beijer (f 1772), Erik Dahlbergs dotterdotter.

— Flygeln är uppförd af reveteradt trä i en

våning under brutet tegeltak. Det inre är nu-

mera spolieradt och de en gång med rokokons

smak och elegans inredda rummen användas

till förvaringsrum för frukt o. s. v.; dörrfoder

och paneler finnas ännu kvar, men kakelugnarna

äro flyttade till en annan byggnad. Tyvärr är

virket i den lilla nätta byggnaden så angripet

östra flygeln och fatburen från norr.
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af tidens tand att nåj^on reparation icke är
tänkbar.

Men vi återvända till stora huset och inträda

genom dess norra port i en förstui^^-a, från hvil-

ken trapf)an leder upp till hufvudvåningen. Grund-
planen till byggnaden, som uppfördes 1876

—

1880 efter ritningar af arkitekten E. V. Langlet,

är fullständigt regelbunden, en stor rektangel

flankerad af fyra stycken från byggnadskroppen
något framspringande hörntorn. Bottenvåningen
innehåller till vänster om förstugan, i nordöstra

tornet den nuvarande ägarens, friherre Magnus
Palmstiernas arbetsrum samt för öfrigt ett par
gästrum och ett större biblioteks- och rökrum,
nyligen omdanadt efter ritning af professor I.

G. Clason. Ofvanför en öppen spis sitter här

infälld i väggen en kopia efter Erik Dahlbergs
af Pietro da Cortona målade porträtt, h vartill

originalet finnes i samlingen på Säfstaholm;

originalbilden fanns ursprungligen på Skenäs,

hvarifrån den såldes år 1841. (Se sid. 208.)

Friherre Palmstiernas nyssnämnda arbetsrum,

som bland annat innehåller några svenska roko-

komöblcr af elegant form, prydes af ett stort

porträtt i knästyckc framställande prcsidcmten i

Bergskollegium grefve Fredrik Gyllenborg (f

1759) bärande Nordstjärneordens kommendörs-
kraschan som han erhöll 1748; porträttet är

signcradt af Lorentz Pasch. I samma rum hänger
också en liten tafla visande Skenäs utseende år

1838. — Från rökrummet kommer man ut i

ett på husets sydfasad beläget förrum med ut-

gång till gården åt sjösidan. — Västra delen
af bottenvåningen innehåller kök, ekonomirum
och bostäder för tjänare.

Hufvudvåningen är belägen en trappa upp
och innehåller mot söder tvenne mycket stora

rum, salong och matsal, hvardera med tre fönster

med präktig utsikt nedåt sjön. I sydöstra tornet

ligger intill stora salongen en mindre dylik;

sofrummen ligga i östra och barnens rum i

västra delen af våningen. Rummens fasta in-

redning och dekoration härstamma från 1800-
talets sista årtionden och särskildt utgöra tak-

dekorationerna typiska prof på den tidens smak.
Vid en under de senaste åren utförd reparation

af byggnaden har bland annat införts värme-
ledning med central i källaren.

Stora salongens väggar äro målade i rödt

med alagrecquebårder i svart. Möbleringen ut-

göres af en stor möbel, soffor, länstolar etc. i

empirestil dels gamla dels moderna samt ett

])ar karaktäristiska 1 7QO-talsbyråar af mahogny
och mässingslister. På en af dessa står bland

annat en pendyl af l)rons, kr<)nt af en statyett-

afbildning af Carl XI \'
) ohans ryttarstod i Stock-

Söclerinanland VII.

Skenäs Jiuii söder.
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holm; pendylen, som är sig-

nerad »A. D. W. Jacobsen»,

skänktes enligt inskrift 1854
till öfverståthållaren friherre

Wilhelm Sprengtporten af

Stockholms stad med anled-

ning af den näm.nda statyns

aftäckning. — På väggarna

hänga ett stort antal familje-

porträtt, till hvilka vi skola

återkomma i samband med
öfriga porträtt på Skenäs.

Den lilla salongen eller

hvardagsrummet i sydöstra

tornet är modernt möblerad

med bokskåp m. m.; bland

äldre märkligare föremål mär-

kas här en ståtlig spegel från

1780-talet och en elegant sen

-

gustaviansk ljuskrona.

Matsalen, lika stor som sa-

longen, är dekorerad i 1880-

talets stil med väggarna målade i ljusbrunt;

äfven den lösa inredningen är i hufvudsak

Salongen : familjeporträtt.

Salongen.

modern. På ena kortväggen står ett ståtligt

1 600-talsskåp och på den andra ett synner-

ligen elegant serveringsbord af mahogny med
infälld skifva af fajans, dekorerad med ett land-

skap i sepia. Ofvanför detta bord hänger pä
väggen ett karaktäristiskt gustavianskt väggur

af skulpteradt och förgylldt trä, och för öfrigt

sitta här ett i o-tal porträtt.

Innan vi öfvergå till porträtten skola vi i kort-

ket redogöra för hvilka som ägt Skenäs. Går-

dens namn namnes i urkunder redan i slutet af

1300-talet, då »Skedbonäs» utgjorde ett af det

rikt doterade Julitaklostrets jordagods. Liksom
alla andra klostergods indrogs Skenäs vid re-

formationen till kronan och förblef i dess ägo

ända till år 1665 då Erik Dahlberg (f 1703)
tillbytte sig gården, där han omkring 1668 skall

hafva uppfört de flyglar hvarom ofvan talats.

Efter hans död ärfdes Skenäs af dottern Anna
Maria Dahlberg ("j" 171 2) gift med öfverstelöjt-

nanten Joachim Christian von Beijer, som stupade

i Karl XII:s polska krig år i 70g. Deras dotter

Margareta von Beijer (f 1772) blef gift med
riksrådet grefve Johan Gyllenborg (| 1752), hvar-

igenom Skenäs kom i denna släkts ägo, där det

sedermera förblef till år 1832, och hvarunder

dess poetiska glansperiod inföll. — Äldste sonen

landshöfdingen grefve Jacob Johan Gyllenborg (f

1788) inlöste syskonens delar; dessa syskon voro

skalden Gustaf Fredrik Gyllenborg (-j- 1808) och

systern Sara, som blef gift med grefve Göran
Oxenstierna och därigenom mor till den förut om-
talade Skenässkalden Johan Gabriel Oxenstierna.
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Grefve Jacob Johans son Johan Henning Gyl-
lenborg (t 1830) ärfde Skenas, som efter hans
hustrus, Albertina von Axelsson död år 1832
såldes till majoren grefve Bengt Oxenstierna

(f
1 84 i), hvars arfvingar följande år, 1842, sålde
godset till öfverstelöjtnanten Johan Ulrik von
Ihre (t 1846). Hans änka och trenne barn
ärfde gärden, som de redan 1848 utarrenderade
och är 1865 sålde till friherre Henric Palm-
stierna (f 1885), det nuvarande Skenäs bygg-
herre och fader till dess nuvarande ägare rytt-

mästaren friherre Magnus Palmstierna, hvilken
sedan år 1898 är gift med grefvinnan Märta
Bonde, dotter af grefve Carl Trolle-Bonde till

Trolleholm. Friherre Palmstierna utlöste år igo6
sin syster och är sålunda ensam ägare till Skenäs.

Oafsedt det ofvan omtalade porträttet (kopia)

af Erik Dahlberg finnes på Skenäs intet por-

trätt af någon bland de äldre ägarne till går-

den. Två porträtt, som nu hänga i matsalen,

T

Öfversten Friherre Henrik Palmstierna-

Oljemålning af Berta \'alerius i<S,S6.

lige miniatyrmålaren Johan
Erik Bolinder (| 1 808). Nästa
släktled, statsrådet friherre

Carl Otto Palmstierna (11878)
och hans fru Louise Eleonora

Rudbeck (f 1858), finnas äf-

\en porträtterade, den sist-

nämnda i ett rätt bra porträtt

af l^Vedrik \\'estin, och slut-

ligen hänga i stora salongen

äfven

rande

porträtt

ägarens

af den nuva-

far, Skenäs

Mitlsiilen.

antagas föreställa ett par medlemmar af ätten

(iyllenborg, men måste tillsvidare betraktas som
okända. — Bland porträtten af den nuvarande
ägarens förfäder och deras fränder träffa vi

först två porträtt af stamfadern, lagmannen i

Skåne och Blekinge Måns Palmstierna (f i 7 16)

och hans fru P)rita Margareta von Preutz (j

1750), därnäst ett par eleganta Lundbergs-pa-

steller, framställantle lagmannens son den be-

kante »hatten» riksrådet friherre Nils Palm-
stierna (f I 766) och hans maka Anna Kristina

Lagerberg
(f 1803); af detta par finnas ett par

andra porträtt (kopior) i matsalen.

Af deras son, generaladjutanten friherre Måns
Palmstierna

(f 1 8
1 5), den nuvarande ägarens

till Skenäs farfars far finnes här ett vackert mi-

niatyrporträtt, signeradt år 1 803 af den skick-

byggherre, öfversten friherre

Henrik Palmstierna, måladt

efter fotografi af Berta Vale-

1886, och hans andra

Anna
rius

fru

ett

gren

Fredrika Palm-

stierna, född Celsing (f 1905),

utmärkt vackert porträtt af Amalia Linde-

1857.

Jämte de niimnda porträtten af fem släktled

Hord med fajansskifva i matsalen.
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Friherrinnan Louise Palinslierna född Rådbeck- Friherrinnan Anna Palmstierna född Celsing.

Oljemålning af ¥. Westin. Oljemålning af Amalia Lindegren 1857.

Palmstiernor träffas här också några bilder af

de olika friherrinnornas fäder och mödrar, näm-

ligen riksrådet Palmstiernas svärföräldrar grefve

Sven Lagerberg (f 1746) och hans fru abedis-

san i Vadstena adliga jungfrustift Ottiliana Wel-

lingk (j 1 766) samt hennes far kungliga rådet

grefve Otto Wellingk (f 1 708) och sonhustru

Beata Sparre (f 1787) gift med landshöfdingen

Adam Otto Lagerberg (f 1798); vidare stats-

rådet Carl Otto Palmstiernas svärfar friherre Per

Alexander Rådbeck (j" 1832) och svärmor Anna
Elisabeth von Axelsson (-j- 1830), en syster till

grefve Johan Henning Gyllenborgs fru (se of-

van); dessa porträtt äro målade af Per Krafft

d. v. Af friherre P. A. Rudbecks far, den

framstående mösspolitikern, landtmarskalken och

öfverståthållaren friherre Thure Gustaf Rud-

beck (f 1786) finnes ett karaktäristiskt porträtt,

där han är iförd den s. k. svenska dräkten;

hans fru Magdalena von Mentzer finnes åter-

gifven på en gipsmedaljong. Slutligen må bland

miniatyrerna nämnas ett porträtt af den nuvaran-

de ägarens morfar, brukspatronen Lars Gustaf

Celsing (f 1 88
1 ),

signeradt: »Reuterborg 1824».

östra flygeln och ^fatburcn" från söder.
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»Man bör resa hundrade mil för utsigtens

skull, ty Italien och Schweiz äjj^a ingen skönare»,

utbrister den för stället entusiastiske Johan Ga-

briel Oxenstierna i ett bref, där han talar om
en utsiktsplats på Skenas ägor. — Såsom vi

redan antydt är Skenas beläget i en af Söder-

manlands allra vackraste trakter, hvars leende

skönhet vi icke tilltro oss att beskrifva. An-

märkningsvärd är rikedomen på stora lummiga

löfträtl af olika slag. Midt framför stora huset

och mellan de båda Dahlbergska flyglarna reser

sig en jättestor, sällsynt rikt utvecklad ek, tra-

ditionellt kallad Krik Dahlbergs ek; den skug-

gade säkert denna gårdsplan redan på Dahl-

bergs tid. Två andra dylika ekar stå i rät linje

med denna utmed sjöstranden. Öster om går-

den ligger en park med ett litet lusthus och på

västra sidan ligger trädgården, invid hvilken ett af

gårdens numera äldsta hus reser sig, »stenhuset ),

uppfördt 1749 och nu inredt till gårdskontor,

och prydt med några af de gamla i 700-talskakel-

ugnarna från östra flygeln. I ett gafvelrum i

»stenhuset» skall Johan Gabriel Oxenstierna hafva

bott när han besökte sina fränder på Skenas.

Bortom trädgården utefter sjöstranden väster-

ut sträcker sig en vidsträckt naturlig park med
präktiga träd, bland hvilka »Oxenstiernas poe-

tiska lind», och de mest tjusande utsikter öfver

landskapet, Kolsnarens blanka vattenspegel och

lummiga skogklädda stränder och längst i väster

Vingåkersslätten med sockenkyrkans tornspira i

fonden.

Skenäs gods med underlydande gårdar i Västra

Vingåkers och Österåkers socknar omfattar cirka

1 3 mantal med en areal af något öfver 2,500

hektar, däraf omkring 650 hektar åker; genom
Kolsnarens sänkning på 1 880-talet torrlades en

icke obetydlig areal af förut sänka ängsmarker.

Sammanlagda taxeringsvärdet uppgår till 4 20,000

kronor.

Maria Eleonora Drakenhjelrns vapen.
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SÄFSTAHOLM
VÄSTRA VINGÅKERS SOCKEN, OPPUNDA HÄRAD, SÖDERMANLANDS LÄN

Af LUDVIG LOOSTRÖM

Ving-åkersbygden har sedan gammalt en god
klang i Svealands kulturhistoria. Den leen-

de naturen i denna den västligaste delen

af Södermanland och den godmodiga, ehuru

med stark hemkänsla utrustade befolkningen, som
ända intill vår tid iklädt sig den pittoreska och

smakfulla dräkt,

som så ofta läm-

nat stoff åt måla-

rens pensel, har

gifvit åt denna

bygd en säregen

prägel. Söderman-
land är som be-

kant mycket rikt på
stora herresäten,

och i det afseen-

det gör Vingåkers-

bygden inget un-

dantag. Bland des-

sa intager Säfsta-

holm främsta plat-

sen såväl genom
sitt präktiga slott

som genom de rika

och dyrbara konst-

samlingar som hit sammanförts alltsedan 1800-

talets början och förlänat detta gods ett af de

mest betydande namnen i den svenska konst-

historien.

Det nuvarande Säfstaholm och det närbelägna

Säfsta ha i äldre tider haft det gemensamma
namnet Säwista (Säwesta, Säwistuna), då det be-

Hofstallmästaren
Grefve Carl Bonde.

stod af sju gårdar. En del af godset skänktes

af Engelbrekts mördare Måns Bengtsson Natt

och Dag år 1454 till Julita kloster. Så gick

det med mindre mellanrum i arf till medlem-

mar af de gamla familjerna Posse och Soop
— öfversten Sten Erik Soop till Stora Bjurum

och Sjögerås, som
räddade Gustaf II

Adolfs lif i slaget

vid Stuhm år 1 629,

var gift med en

fröken AnnaPosse.

Under dessa ma-

kars besittningstid

erhölls säterifrihet

å tre hemman Säf-

sta, som hon ärft

efter sin moder;

och kallades den

däraf bildade går-

den Säfstaholm,

som nu för första

gången bebyggdes

och förökades med
de fyra återstående

mantalen i Säfsta,

hvilket skedde genom byte med Axel Oxenstierna,

»som förut löst dem till sig af Kronan». När
så Beata Akesdotter Natt och Dag år 1659
ingått äktenskap med riksrådet friherre Gustaf

Sparre, kom godset i den senares händer. Som
detta äktenskap förblef barnlöst, men hon i ett

föregående gifte med en Soop hade en dotter.

Grefvinnan Blanche Bonde

född Dickson.
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iljinlllllAl-

Säfstaholms slott.

blef denna är 1701 arftagarinna till Säfstaholm.

Återkommet till Sparresläktcn genom hennes
giftermål med Lars Svantesson Sparre öfvergick

det slutligen genom hennes dotters år 1697 in-

gångna äktenskap med riksrådet Claes Bonde,
som skref sig grefve till Säfstaholm, till Bonde-
släkten, i hvars ägo det sedan dess ständigt för-

blifvit. Med detta namn är också det vackraste

l)ladet i Säfstaholms historia förcnadt.

Det var de ofvan nämnda iigarna: riksrådet

friherre Cuistaf Si)arre och hans maka Beata

Akesdotter Natt och Dag, som uppbyggde den

första sätesbyggnaden på det stora godset. Den
blef färdig år 1666 såsom ännu kan ses på den

halfrunda midtfrontonen på afbildningen i Dahl-

bergs Svecia, där nämnda årtal förekommer jämte
ätterna Sparres och Natt och Dags vapen. Denna
b\'ggnad var uppförd af sten i tre våningar, till

hvilka en dubbel yttertrappa ledde upp. Fasa-

den var tredelad genom tvenne pilastrar och
våningarna markerade genom horisontalt list-

verk. Fasadens midtparti kröntes af den half-

runda frontonen, dess sidopartier af triangelfor-

miga sådana, hvaruti de nämnda ägarna läto

insätta sina namnskiffer. Taket gjordes högt
och stupande enligt tidens sed. För dess ut-

seende i öfrigt hänvisa vi till Dahlbergs teck-

ning.

Det \ar i denna byggnad de första genera-

tionerna af Bondesläkten framlefde sina daear

S ,! a ., .:.,1,o1iu

/

'

5pni!!i Ii
i i

4": ML
Säfstalioliu eiiliiit Dahlbergs Srccia antiqiia.
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Ora ngeribyggnad en

.

härstädes, till dess den afbrann den 28 februari

1762, hvarefter den återuppbygo;"des och i sitt

nya skick stod färdig år 1766, jämt ett hundra

år efter den gamla sätesbyggnadens fullbordan-

de. Godset ägdes då af kammarherren grefve

Gustaf Ulf Bonde (f 1772) och hans maka Hed-
vig Sofia Banér. Deras dotter Ebba Margareta

blef gift med riksrådet grefve Carl Bonde af

Björnö, som sedermera efter hand inköpte de

öfriga arfvingarnas andelar. Vid hans år i 79 i

timade fränfälle tillföll Säfstaholm hans ende

son grefve Gustaf Bonde, sedermera en af rikets

herrar. Det är han, som är den egentliga ska-

paren af det nutida Säfstaholm. Mest känd un-

der namnet »den blinde excellensen» (han blef

nämligen på sin ålderdom blind) vidtog han en

mängd förbättringar på alla områden af godset.

Först och främst ombyggde han det gamla bo-

ningshuset och anlitade för det ändamålet en

af tidens främste svenska arkitekter professor

Carl Christofer Gjörwell, bekant genom tillbygg-

naderna till Karlberg, genom drottningens pa-

viljong på Haga samt garnisonssjukhuset i Stock-

holm. Liksom Tempelman gjort vid ombygg-
naden af Gustaf IlLs paviljong på Haga, det

gamla Brahelund, bibehöll han stommen af den
gamla byggnaden, såsom vi kunna se vid en

jämförelse mellan Dahlbergs ritning till 1666 års

boningshus på Säfstaholm, som i allt väsenUigt

bibehållits vid ombyggnaden efter i 762 års brand.

Dock borttogs den stora yttertrappan, hvarjämte
den höga takkonstruktionen sänktes och tvenne

flyglar tillbyggdes utmed byggnadens sidor och

i rak linje med dessa. Dessa flyglar gjordes

dock endast i två våningar, med höga hvälfda

fönster i den öfre, hvarpå deras tak inhägnades

af en kraftig balustrad. I stället för yttertrap-

pan anbragtes en hufvudingång med en af fyra

kolonner prydd prostyl som uppbar en altan,

såsom allt framgår af närstående afbildning. Sam-
tidigt härmed uppfördes ett flertal andra bygg-

nader på godset, däribland den präktiga orangeri-

byggnaden (se bilden här ofvan), äfven den efter

Gjörwells ritning och en af de vackraste i Sverige.

Den pryddes i sitt inre med en byst af Carl

von Linné, modellerad af professor Jonas Forss-

lund.

Så stod Säfstaholm färdigt i sin nya skrud

år 181 5. Uppbyggdt i den då moderna novan-

tika stilen, hvarvid särskildt romerska element

kommit, om ock sparsamt, till användning i den

inre dekorationen, verkar slottet genom sin en-

kelhet och sina väl afvägda proportioner synner-

ligen tilltalande och saknar icke en viss monumen-
talitet. Konstnären, som var tidens mest använda

svenska arkitekt, visar sig här ha gått i Desprez'

skola och därmed fullföljt hans sträfvan att fram-

ställa den antika arkitekturens former i motsats

mot den franska rokokostil, som i så mycket

gifvit 1 700-talets byggnader sin prägel. Detta

framgår såväl af den nedre förstugan som af

spiselomfattningen i lektyrrummet med dess krön,

som visar en af girlander omvirad örn, insatt

mellan tvenne på palmettkapitäl hvilande huf-
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Nedre förstugan.

vuden, och i dörrstycket med dess symmetriskt

anordnade delfiner, på ömse sidor om en strål-

mussla. Samtidigt med nybyggnaderna fortsattes

förl)ättringarna äfven i öfrigt. Åkerbruket höj-

des och bedrefs mera rationellt, n}'a vägar an-

lades, en ny park växte upp, orangeriet fylldes

med dyrbara växter — excellensen hyste allt-

sedan sina yngre år en liflig beundran för dessa

Floras l)arn - -- och själfva slottet, hvilken be-

nämning det gamla boningshuset efter dess stor-

artade ombyggnad iikhI allt skäl kan göra an-

språk på, u{)pläts dels f(jr ett dyrbart bibliotek,

dels för utsr)kta konstskatter. Allt detta kunde
naturligtvis icke ske utan stora ekonomiska upp-

offringar. ( )ckså var grefve Bonde en mycket
rik man. I Horn Säfstaholm hade han såsom
fideikommiss i arf efter sin fader erhållit det

gamla Bondegodset Björnö i Roslagen, Hessel-

by i Uppland, Bordsjö), Katrineholm och Aske-

ryd i Småland, hvarjämtc han i arf efter sin

moder år 1808 erh()ll TroUeholms stora gods

i Skåne. Såsom innehafvare af detta var han

skyldig att kalla sig Trolie-Bonde.

l^xcellenscn grefve Gustaf Trolle-Bonde var

född på \'ibyholm den 28 mars 1773. Under
enskilda lärares ledninof studerade han i tre år

vid Uppsala universitet, hvarefter han enligt då-

varande {)lägsed bland adliga ynglingar företog

en utländsk resa med London och Paris till

hufvudsakligt mål. härden anträddes på efter-

sommaren 1794, då han alltså var 21 år, och

han återkom t^" förrän hösten 1796. Ofver denna

resa förde han en dagbok, som ännu förvaras

i Säfstaholms arkiv; af densamma framgår, att

den unge mannen var alldeles särskildt intres-

serad såväl af musik — själf spelade han med
talang klarinett som af den bildande konsten,

åt hvilken han ägnade ingående studier. Också

uppsökte han gärna konstnärerna i de hufvud-
städer, han besökte. Så i London miniatyr-
målaren Jakob Axel GiUberg, »hvars fru spelar
superbt på fiol», skrifver han i dagboken, och
i hvars hem han blef bekant med Josef Haydn,
samt porträttmålaren Carl Fredrik von Breda,
af hvilken han beställde sitt här afbildade por-
trätt, som var fullbordadt på hösten 1795. I

deras sällskap besåg han flitigt museerna och
de tillfälliga konstutställningarna därstädes. Äf-
ven i Paris återfinna vi Breda ofta i grefvens
sällskap (de bodde till och med i samma hus),

likaså Fragonard och Roslin, och tillsammans
med dem aflade han visiter i de förnämsta
målarnes atelierer, däribland Davids.

Det var naturligt, att en man med så ut-

präglad konstkärlek och sä stora ekonomiska
resurser också skulle blifva konstsamlare. Redan
under vistelsen i Paris inköpte han några taflor

af äldre mästare, nämligen dels ett porträtt af

Philippe Champaigne, dels några mindre bety-

dande målningar som då gingo under Simon
Vouets och Fran^ois Bouchers namn, ehuru en

senare tids kritik ej kunnat godtaga dem. De
finnas ännu på Säfstaholm. Och väl hemkom-
men begagnade han hvarje tillfälle som erbjöds

att rikta sina konstsamlingar. Så fick Säfsta-

holm med åren ett storartadt tafvelgalleri, som
ända intill vår tid bibehållit sitt anseende som
ett af de främsta enskilda i landet. Af dessa

förvärf kan man icke skapa sig något bestämdt

intryck af att grefve Bonde vid sina inköp låtit

leda sig af någon bestämd smakriktning. I

många former trifs det sköna, sjöng vid denna

tid vår store Tegnér, och denna uppfattning be-

kriiftas af konstverken i Säfstaholmsgalleriet.

\'i ha då först att observera den förkärlek

grefve P)onde visade för allt som stod i sam-

Lcktvrrummct med spiselomfattning och dörrstycke i kejsarstil.

Till höger biblioteket.

I



SVENSKA SLOTT OCH HERRESÄTEN

manhang- med hans fäderneslands konst. Många äro såsom de äldsta att nämna Jonas Åkerström

af de förnämsta målningar och skulpturverk som och Alexander Laureus, båda förhoppningsfulla

den svenska konsten frambragte under 1800- unga män, som tidigt nedstego i grafven, Aker-

talets förra hälft hamnade på Säfstäholm. Bland ström på grund af utsväfningar — efter an-

landskapsmålarna märkas främst Elias Martin, komsten till Paris, där han skulle fullfölja sina

som är synnerligen rikt och mångsidigt repre- konststudier, hängaf han sig med en bonddrängs

senterad med tio taflor, bland hvilka Den höga kraft och en parisersprätts omåttlighet åt ut-

l)ron tar priset*, vidare Carl Johan Fahlcrantz sväfningar, vittnar gamle domprosten Wieselgren
— den andra

på grund af

en sj uklig

kroppskonsti-

tution. Åker-

ströms härva-

rande, i Rom
målade tafla

Kleobis och

Biton draga

sin moder till

Junos tem-

pel ansågs af

hans samtid

för hans bästa

verk, hvilket

icke vill säga

så mycket; det

inköptes år

1823. Samma
år beställde

Qfrefve Bonde
genom Fogel-

berg af Lau-

reus hans lika-

ledes i Rom
målade tafla

Osteriai Rom,
ett af konst-

närens sista

och bästa ar-

beten. Lau-

reus är för öf-

rigt represen-

terad genom
andra arbeten.

Vidare äro i

dettasamman-

med sju, af

hvilka sär-

skildt hans ut-

sikt af Västra

Vingåkerskyr-

ka är typisk

för sin mästa-

re. Utsikten

som är tagen

från taket till

norra flygeln

på Säfsta-

holms slott

lämnar ett

märkligt vitt-

nesbörd såväl

om det ogene-

rade sätt, hvar-

på han be-

handlade na-

turen äfven i

porträttland-

skapet, som
om hans ovan-

liga förmåga

att ingjuta ett

romantiskt be-

hag och en

poetisk stäm-

ning i det

väl arrangera-

de landskapet.

Afven af det

norska land-

skapsmåleriet

förekomma
två karakteri-

stiska verk af

Grefve Gustaf Trolle-Bonde (1773-1855) >uien blinde excellensen^^ som un<.

Oljemålning; af C Fr. von Breda 1795.

tidens främsta norska landskapsmålare, nämligen hang att ihägkomma Johan Gustaf Sandberg, Josef

Tomas Fearnleys utsikt af Elbedalen mellan Meis- Vilhelm Wallander och Carl Stefan Bennet. Dessa
sen och Dresden samt Johan Christofer Dahls voro personliga vänner till excellensen och till-

Skeppsbrott vid Löfstakken, båda målade år bragte långa tider på Säfstäholm såsom hans

1830 och inköpta direkt från konstnärerna.

Af tidigare svenska historie- och genremålare

* Nr 85 i (len af L. Looslröiu år 1 882 utgifna katalogen öfvcr
konstsamlingarna ]iå Siifstaholm och det TroUe-Rondcska tafvelgallcriet

i Storkliolni.

gäster, Sandberg med familj icke mindre än

femton somrar, hvartill nog i sin mån bidrog

att hans hustru och ena dotter spelade förträff-

ligt piano. Musiken ingick nämligen såsom ett

hufvudsakligt element i societetslifvet på godset.
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Viiifiäkci Siliins på Siifsltilidlm. i >ly \\i ,1 j. (,

Under dessa ;1r nirdadc Sandber^^ flitigt och

valde då helt naturligt flera af sina ämnen från

lifvet i Vingåkershygdcn. Detta se vi här af

hans tafla \'ingåkersdans på Siifstaholm, inköpt

från konstnären år 1825, då den också är sig-

nerad och daterad. Den framställer midsom-

mardansen kring majstången som rests på slotts-

planen, där dansen trädes med llf och lust af

allmoge och soldater under åskådande af excel-

lensens gäster, som talrikt äro samlade pä al-

tanen till södra slottsfKgeln.- Samma år målade

konstnären en annan \'ing-

åkersbild, framställande ett

egendomligt tillfiille då ett

bröllopståg med s])elmän i

téten och en begrafningspro-

cession möttes ])å kyrkbac-

ken, äfven den i samlingen.

Af gamle Wallanders hand är

den här afbildade Marknaden
vid Asen med X ingåkers k)"rka

till höger i bakgrunden, af år

1852.

Talrikast af alla är dock

friherre Carl Stefan Bennet

representerad i samlingen,

nämligen med elfva arbeten.

Han var en nära släkting till

excellensen. Här hafva vi af

honom en tafla framställande

Säfstaholm den 3 no\ember

1862 \id västra stambanans

högtidliga invigning (således

efter excellensens död). Ko-
nung Carl XV var då gäst

hos det grefliga herrskapet

därstädes och taflan framstäl-

ler just det ögonblick, då ko-

nungen med grefve Gustaf

Trolle-Bonde vid sin vänstra

sida nalkas det flaggprydda

slottet, hälsande den samlade
menigheten. Bland de tillstä-

desvarande intager särskildt

ett får en bemärkt plats. Det
hände sig nämligen att just

som kungen skulle sätta sin

fot på trappan till slottet kom
en tacka, som var van att bli

vänligt bemött af herrskapet

på slottet, fram till kungen
och nosade på honom, hvar-

åt han själf och den försam-
^ lade menigheten hade mycket

roligt. Konstnären har, som
s\ nes, förevigat det historiskt vordna djuret på
duken.

Men det skulle föra oss för låncjt om vi när-

mare redogjorde fcir alstren af den svenska mål-

ningskonsten på Säfstaholm, utan få vi inskränka

oss till att uppräkna en del konstnärsnamn som
funnos ännu vid 1900-talets början i galleriet.

Bland de äldre märkas Ehrenstrahl, Per Hille-

ström, Fredrik Westin (de fyra årstiderna), Louis

Masreliez, Kilian ZoU (den stora historiemålnin-

gen Dolgoruki och Golowin nedlägga vapnen

Säfstillioliil ra./ 1'ästra slamhanaiis itwif^ning den

I iljrmfiliiiii'; ;ir C. Sl. P.cniu t.

novcinbci ISöJ.
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för Carl XII om natten efter slaget vid Narva)

samt bland de yngre Marcus Larsson, Carl

Wahlbom, G. U. ^Troili, Chr. Boklund, Edvard

Bergh, Egron Lundgren, Alfred Wahlberg, Gu-

staf Rydberg, Ernst Josephson m. fl.

Hvad den utländska tafvelsamlingen beträffar,

så inköptes stommen till densamma af excellen-

sen under åren 1801— 1805 från den bekante

danska hofgravören professor Salomon Aron

Jacobson, som Gustaf III erbjudit att i Stock-

varande ägaren. Denna tafla hade liksom den

nämnda Rubens inköpts från landskapsmålaren

C. J. Fahlcrantz och dessförinnan tillhört Carl

Fredrik von Bredas välkända samling.

Den förnämsta tillökningen i den utländska

afdelningen gjordes dock först år 1828 genom
det kontrakt, som excellensen då uppgjorde med
den som kosthandlare och miniatyrmålare be-

kante italienaren G. D. Bossi. Denne hade kom-
mit till Stockholm i slutet af 1 790-talet och

Marknad vid Asen i Västra Vingåker. Oljemålning af J. W. Wallandcr 1852.

holm arbeta för svenska hofvets räkning, hvilket

han också gjorde. Ännu värdefullare arbeten

inköptes inom landet, såsom Hieronymus Jans-

sens år 1656 signerade intressanta Hoffest (se

pl.), Jan van Goyens flodlandskap, signeradt

1643, samt P. P. Rubens' ypperliga porträtt

framställande det spanska skattkammarrådet i

Nederländerna Philippe Le Roy (se pl.) och dess-

utom Frans Hals' Lutspelaren, hela Säfstaholms-

galleriets perla, som tyvärr bortslumpades till

utlandet i slutet af förra århundradet af den då-

blef här flitigt anlitad som miniatyrmålare af

hofvet, aristokratien och den högre bourgeoisin.

Ar 1798 gjorde excellensen hans bekantskap på
härvarande »Cloub des ministres» och träffade

honom ofta i societeten. Men det var först

flera år efter Bossis afresa härifrån år 181 5,

som det nämnda kontraktet uppgjordes, enligt

hvilket Bossi förband sig att aflämna tjugo större

och mindre oljemålningar af gamla italienska

mästare mot en årlig lifränta af 100 dukater i

guld. Denna samling hade excellensen ej då



SAFSTAHOLM

Hojfcst. (»j 1 ic Kiiumus Jall^sc^s l65().

ännu sett. FörtcckninLjen uj)ptog flere af den

italienska renässanskonstens yppersta namn, så-

som tre litian, en l'erui,nno, en Giorgione, en

Moroni, en Palma \'ecehio, två Canaletto, en

Sebastiano del Piombo ni. fl. Den var sålunda

lysande; också hlef den excellensen ganska d\T-

bar för sin tid. Ty oaktadt P>ossi vid kontraktets

underskrifvande var sextiotre är, lefde han i yt-

terligare tjugufem. Han dog nämligen först den

7 november 185.^, 88 år gammal.

Granska vi den ui)i)gj')i-(la förteckningen och

jämföra namnen däri med konstverken, så måste

vi helt naturligt sätta en del frågetecken vid

många af dem, därest vi icke se oss föranlåtna

att rent af stryka några. iXl oaktadt måste vi

medgifva, att samlingen verkligen innehöll flere

hög.st märkliga målningar, livad Titiäns namn

vidkommer har en så gedigen konstklinnare som

Julius Lange .skrifvit, att han måste erkänna att

de alla tre ha åtminstone rester af äkthet kvar.

Klarast trodde han sig se det i det här afbil-

dad(> porträttet som, tvifvelsutan med oriitt. uj)p-

gafs föreställa P>asmus Rotterodamus. Och hvad

Susanna och guljbarna angick (.se pl.) yttrar han:

Här igenkände jag, .så tydligt jag ötfverhufvud

taget förmår igenkänna något, Titians egen ori-

ginella i)ensel och hans val af färger; och han

tillade: det är ännu möjligt att (oaktadt påmål-

ningarna) se huru ypperligt hennes figur, i s)-n-

nerhet benen, runda sig utan alla skuggor.

Aret efter detta inköp förvärfvade excellensen

vttcrligare två utmärkta målningar af Bossi, som

då bodde i Regensburg. Bägge ha stått sig

inför den moderna konstkritiken. Den ena är

af l^aolo Veronese och framstiUler Kristus fram-

bäres i templet, försedd med konstnärens egen-

händiga äkta signatur; den andra af Giovanni

Ikllinis lärjunge Rocco Marconi framställande

Kristus och äktenskapsbryterskan, äfven den med

en äkta signatur.

]>land öfriga tafvelförvärf må här till sist er-

inras om Pietro da Cortonas båda här afbildade

porträtt af sedermera fältmarskalken grefve Erik

Dahlberg och hans lärjunge friherre Cronstjerna.

De inköptes år 1841 från grefve Erik Oxen-

stierna på Skenäs, hvars ägare grefve Dahlberg

var från år 1 666 till sin död år i 703 och där

porträtten funnits så långt man minnes tillbaka.

De äro enligt traditionen målade af Cortona år

i6s6, under hvilket år Dahlberg och hans elev
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Philippe Le Roy, spanskt skattkammarråd.

(Början af 1600-talet).

Oljemålning af P. V. Rnbcns.

tillbragte några månader i Rom sysselsatta bland

annat med att teckna efter »lefvande och nakna

figurer i akademierna». Det antagandet ligger

nära till hands, att Dahlberg under dessa studier

kommit i beröring med Cortona, som faktiskt

samtidigt vistades i Rom, liksom Ehrenstrahl

som där under Cortonas ledning fullföljde sin

konstnärliga utveckling. I sin bekanta Dagbok
har Dahlberg emellertid ej nämnt något härom.

De båda porträtten äro förträffliga såväl ur konst-

synpunkt som i psykologiskt hänseende. Det

inåtvända och djupa i Dahlbergs af manligt

allvar' präglade anlete har fått ett lika karak-

täristiskt uttryck som det sorglösa och tillgjorda

hos den unge alltför lefnadsglade lärjungen, som
gör intryck af ett denna världens barn, i sin

sirligt lockade peruk, sin purpurröda rock med
de breda guldbroderierna och de däri infatta-

de olikfärgade stenarna. Dahlberg, hvars por-

trätt är illa faret af tiden eller människorna,

känner man igen från hans porträtt i Uppsala-

samlingen och på Gripsholm. Af Cronstjerna

finnes veterligen intet annat porträtt, så att man
i detta fall har att hålla sig till traditionen.

Så ha vi att nämna några ord om skulptur-

verken. De främsta svenska skulptörerna under

i8oo-talets början voro Sergel, Byström och

Fo^elber<j. Af den förstnämnde förvärfvade ex-

cellensen, såvidt kändt är, intet arbete. Den

Susanna.
.

(Mjemålning tillskiifvcn J itian. M(')jligcn iicdei läiulsk. S. k. Erasmus Rotterodanuis. OljeniålniDji tilUki ilvcn Tilian.
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samlint^ medaljoni^-porträtt i gips, som i våra

dagar prydt musikrummet på Säfstaholm, har

först senare ditkommit. Men af Byström, som
då vistades i Rom, beställde han är 1822 hans

vackra grupp Venus och Amor i Carrara-mar-

mor, framstiillande gudinnan liggande på sitt

h()gra knä, omfamnande och kyssande den lille

Amor, som ilat emot henne; och af Fogelberg

likaledes i Carrara-marmor hans märkligaste ar-

l)ete Merkurius Argusdödaren, där guden tänkes

återgifven i det ögonblick, då han drager sitt

svärd för att döda Argus som just somnat. Af-

ven denna staty är utförd i Rom och blef fär-

dig år 1825. Visar Byströms grupp att hans

styrka låg i framställningen af det graciösa och

kvinligt veka, är däremot Fogelbergs verk med
den lefvande muskulaturen, betingad af det spän-

nande i situationen, prägladt af den manliga

kraft och det i de minsta detaljer fulländade

utförande som kännetecknar denne konstnärs

biista arbeten; och dilrmod framstår det såsom

ett af de främsta i den svenska skulpturens hi-

storia.

Såsom en hyllning åt excellensens minne och

hans konstkärlek beställde den följande ägaren
till Säfstaholm af professor J. P. Molin excel-

lensens byst i marmor, hvilken blef färdig år

1857. Den är uppställd i ett af rummen där-

städes bland de konstskatter han samlat och

hvilka vid hans död år 1855 ^^PPgi"&o till något

öfver tvåhundra nummer.
Från excellensens fädernegård Björnö hade

fideikommissrätten år 1834 öfverflyttats till Säf-

staholm. På grund häraf öfvergick godset vid

hans död till hans brorson öfverstekammarjun-

karen grefve Gustaf Trolle-Bonde, som visade

den pieteten mot hans minne, att han inlöste

konstsamlingarna och biblioteket, hvilka nämli-

gen ej voro fideikommiss. Under den nye ägaren

fortsattes samlandet, om också i mindre skala.

När han så dog år 1884, öfvergick fideikom-

missrätten till hans äldste son grefve Fredrik
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(Xrefve Erik Dahlberg. Oljemålning af Pietro da Cortdna i65().

Bonde (f 1909). Äfven han visade samma pietet

att inlösa samlingarna, men bortsålde snart, ty-

värr, några af de intressantaste taflorna. Den-

nes son, den nuvarande fideikommissarien, har

bland annat hit öfverflyttat Julius Kronbergs

präktiga triptyk Våren, som vi här återgifva.

Men nu lär Säfstaholmssamlingen stå nära sin

upplösning. Minnet af de konstskatter det stolta

slottet en gång inrymt skall väl alltid fortlefva

i den svenska kulturens historia på något blad,

som för kominande släkten skall förtälja, att här

i den gamla Vingåkersbygden hade konst och

vetenskap en gäng en fristad. Men då är den

gamla Säfstaholmssamlingen också tyvärr blott

ett minne.

Det går icke sällan med konstsamlingar som
med människorna: de lefva en liten tid, blomstra,

vissna och dö. Denna förgängelsens lag har

äfven Säfstaholmssamlingen måst underkasta sig,

tidigare än man hade anledning förmoda.

Fideikommissets hela areal, Säfstaholm med
underlydande, omfattar 4,240.9 hektar och har

ett taxeringsvärde af 597,100 kronor, allt en-

ligt Södermanlands läns kalender 191 1,

Fiiherre Cronsljerna. Oljcmulnin^' af Pieiio da ("oitona 1656.

Michel Le Blond, f. 1590, Drottning Christinas agent i London.

Oljemålning af flamländsk mästare. 1600-talets fiirra del.
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VÄSTRA VINGÅKERS SOCKEN, OPPUNDA HÄRAD, SÖDERMANLANDS LÄN

Af CARL FORSSTRAND

blinde excellensen», hop-

Bland herrgårdarna i det vackra och min-

nesrika Vingåker hafva måhända Säfsta-

holm och Skenas blifvit mest omtalade

och bekanta, det förra för sina af grefve Gustaf

Trolle-Bonde, »den

bragta rika konst-

samlingar och an-

lagda utmärkta

orangerier och

trädgårdar, det se-

nare för sin idyl-

liska belägenhet

och genom Gyllen-

borgs och Johan

Gabriel (Oxenstier-

nas sånger. Men
Högsjö eller, så-

som det fordom

hette, Högsjögård

är i lika hög grad

förtjänt af upp-

märksamhet på
grund af sitt utom-

ordentligt vackra
Friherrinnan Sigrid von Mecklenburg

född von Åken.

läge, sma natur-

sköna omgifningar, sin egenskap att vara trak-

tens äldsta gård med en rätt skiftande och märk-
lig historia och, i våra dagar, ett af dess största

och bäst skötta gods.

Enligt C. A. KHngspors år 1885 utgifna, ut-

förliga beskrifning, som vid senare forskningar

ej behöft fullständigas, nämnes Högsjö i hand-

lingar frän 1 600-talet som gamwa// nniilniics

säteri, och dess historia kan också i själfva verket

ledas tillbaka ända till senare hälften af 1 300-

talet. Såsom dess förste med visshet kände ägare

framträder sålunda riksrådet och riddaren U//

/oiissoii. till El-

valla, hvilken, till-

hörande en af Nor-

ges förnämsta me-

deltidssläkter och

son af riksrådet

Jon Hafthorsson

samt dottersons

son af konung Hå-

kan V, var en af

de underhandlare,

som från norsk

sida den 1 5 april

I 3 7 I underteckna-

de fördrajret i Kds-

vik. Måhända var

det i samband här-

med, som han stan-

nade och bosatte

sig i Sverge, ty år

1378 nämnes han såsom häradshöfding öfver

Dal, och under de följande decennierna före-

kommer hans namn i samband med flera sven-

ska gods och gårdar i olika landskap. Det är

också från honom, hvilken i vapnet förde en ros

och på hjälmen tvenne armar hållande ett hjärta,

som den svenska släkten Roos af Hjälmsäter

Hojmarskalken

Baron Axel von Mecklenburg.
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llilj) 11,1! II
I I il I ^iiuissidan.

härstammar,

hög' ålder år

arfskiftet efter honom till

hortrvckta dotter C(i///(i>iiias

Riksrådet Ulf Jonsson afled vid

1415, och Ilögsjö öfvergick vid

hans förut af döden
enda dotter med

riksrådet Tlioi-d /\'dcrssoii J^oiidc till Bordsjö

(kusin till konuni^ Carl VIII Knutsson), Märla
'riini-dsdollci-. Denna iiktade år 14 18 höfvids-

mannen på Kalmar slott Bengt Köniosmarck
(af samma släkt som den under 1600-talet

ryktbara krigareätten) och lämnade Högsjö i arf

åt sin dotter med honom Carin Köniosmairk,

hvilken blcf gift med riksrådet /oii Ca/-/ssoi/

Gcdda (i hans andra gifte) och sålunda förde

gården till en ny släkt. På liknande siltt växlar

\'\\'^\arna från <i('irc1ssi\laii.

2 I I
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Utsikten från balkongen.

med få afbrott under de följande etthundrafemtio

åren ägarenamnet, medan öfvergången från den

ena släkten till den andra dock allt fortfarande

sker genom arf och lösen och ej genom köp.

Riksrådet Jon (ledda och hans maka efter-

träddes sålunda i besittningen af Högsjö af sin

dotter Carin, som var gift med riksrådet /ö/zf?;/

Sfeiisson Bese, och sedan följde, alltjämt genom
arf från mödernet: Gunilla Johansdottcf Bese,

Cnimla hiuilf i nuvarande köket.

gift med riksrådet EriÅ: Turesson Bielke; Carin

Eriksdotter Bielke, gift med i:o) ståthållaren öf-

ver Viborg Tönnes Eriksson Tott, 2:0) fältöf-

versten Arvid Västgöte; Metta Tönnesdotter Tott,

gift med Göran Hansson Gylleiunåne (den s. k.

Högsjögårdssläkten); och Tunne Göransson Gyl-

lenniåne, ståthållare på Stockholms slott och i

Åbo.

Då den sistnämnde, som var gift tvenne gån-

ger, nämligen med i :o) Beata Eriksdotter Trolle,

och 2:0) Anna Henriksdotter Horn, vid sin död

1 6 1 3 ej efterlämnade några bröstarfvingar, till-

föll Högsjö hans systerson ryttmästaren Ake
Svantesson Stålarvi, hvilken var gift med Brita

Wildenian. Dessa makars enda dotter Anna
(f. 1627, I 1666) äktade år 1648 den då 26-årige

sedermera som landshöfding och riksråd så be-

märkte och driftige friherre Claes Råla7nb (sedan

gift 2:0) med Beata Soop och 3:0) med Elisabeth

Gyllenstierna till Ulaborg) och förde sålunda

Högsjö till den ryktbara och framstående Rå-

lambska släkten, hos hvilken besittningen stan-

nade i nära ett och ett hälft århundrade.

Claes Rålamb, som afled 1698, efterträddes

nämligen som ägare af Plögsjö af sin son i

första giftet kammarherren, sedermera landshöf-

dingen friherre Hans Rålamb (f. 1652, -j- i 7 i 2),

som gift 1:0) med Ingeborg Fleming och 2:0)

med Vendela Hammarschiöld lämnade gården

i arf åt sin ende son i första giftet friherre

2 I 2
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Salongen.

handlaren Cliristiaii Ilcbbe (f. 1698,! 1 762), en

af de första medlemmarna af den från Tysk-

land till Sverige infly ttade köpnianssläkten, som
under 1 700-talet och förra delen af 1 800-talet

intog en mycket ansedd och framstående ställ-

ning bland Stockholms borgarskap. Hebbes be-

sittning af Ilögsjö blcf emellertid ej långvarig,

\.\ redan samma år, som köpet ägde rum, åter-

bördades egendomen till Rålambska släkten af

presidenten friherre Gjistaf RålaDib (f. 1675, f

1750), som var nyssnämnde friherre Claes Rå-

lambs både farbroder och svåger. Son af riks-

rådet Claes Rålamb och dennes här ofvan nämnda

tredje fru Elisabeth Gyllenstierna, var han näm-

ligen orift med brorsonens svägerska Hcdvio^

Friherre Gustaf Rålamb var i likhet med sin

fader en lärd man samt ifrig och intresserad

boksamlare, och han hopbragte ett mycket rikt

och värdefullt bibliotek, som emellertid till stor

del förstördes af cUmi härjande eldsvåda, hvilken

på 1 7^ o-talet ödelade nästan hela Norrmalm

och drabbade äfven det Rålambska huset. Hvad

som räddades af boksamlingen fördes till Hög-

sjö och kallades allmänt innan det flyttades till

Strö i Västmanland > Högsjö-biblioteket».

Högsjö ärfdes af friherre Gustaf Rålambs

ende son landshöfdingen, sedan presidenten fri-

Clai-s Rålaiiih (f. iC)8 2,

^'ngre ån^n var kammar'

.Stat\ i iti:inn(>r :if
J.

N'- l-x^liiiii)

I 7 5 i). Denne, som i

nkare hos prins Chri-

stian VI af liol-

stein, kom under

en resa i östra

luiropa år i 7 i 2

till l)ender och

var diir fr)ljande

år med om den

r\ktl)ara kalaba-

liken. Snart fri-

gifven ur den

därpå följande

fångenskapen, in-

gick han i svensk

tjänst och blef

landshöfding

fr)rst i Halland

och sedan öfver

N}'köpings län.

Han var gift med
C// risfina CalIia-

rijia Douglas,

men fastän han

med henne hade

flera l)arn, för-

sålde han år 1 743
1 Iögsj()till gross-
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Gala förmaket, med fris af Per Hörberg.

herre C/ars Gustaf Rå/a/n b (f. 1705, f 1765),

hvilken äfven blef innehafvare af faderns öfriga,

bland annat af de stora godsen Bysta, Björk-

vik, Nynäs och Segersjö bestående förmögen-

het, hvilken emellertid i nästa generation skulle

skingras. I sitt äktenskap med Clnistiiia Sop/na

Sack hade friherre Claes Gustaf Rälamb tre

barn, nämligen sonen, ryttmästaren Anders Sig-

frid Rålaiub (f. 1753, t 1^4 0 och döttrarna

Hedvig Eva (gift med generallöjtnanten och en

af rikets herrar, grefve Pontus Fredrik Dc la

Gardie) och Beata Sophia (gift med generallöjt-

nanten och landshöfdingen, friherre Claes Erik
SilJverJijelm). Dessa tre syskon försålde år 1782
Högsjö till brukspatron Christian Eberstcin (f.

173S, f 18 16), den framstående köpmannen och

industriidkaren, hvars namn och minne äro nära

förbundna med hans födelsestad Norrköpings
förkofran men äfv^en med skötseln och utveck-

Ungen af Högsjö och flera andra landt- och
bruksegendomar.

Dä Eberstein, som var gift tre gånger, näm-
ligen med 1:0) Catharina Lindahl, 2:0) Maria
Carolina von Åken och 3:0) Hedvig Carolina

Burai, afled, kom Högsjö enligt hans testa-

mente till den sistnämnda, men med villkor, att

detsamma efter hennes död skulle tillfalla hans

syskons barn, Beata Alaria Eberstein, gift med
brukspatronen Didrik Reder, och Maria Carolina

Norstedt, som år 1823 ingått äktenskap med
Christian Ebersteins andra frus brorson, bruks-

patron Fredrik Ulrik von Åken (f. I78i,"j- 1848).

Fru Eberstein, född Burén, ingick år 1 8 1 8 nytt

äktenskap med kanslirådet Göran Zaekris af
Segerström och afled år 1829, hvarvid Högsjö

öfvergick till de nyssnämnda arfvingarna. Redan
följande år förvärfvade emellertid brukspatron

von Åken och hans maka genom köp äfven fru

Reders hälft, och allt sedan dess har godset

varit i deras ättlingars ägo, nämligen på så sätt

att detsamma först öfvergick till deras son, bruks-

patron F)-ans Gustaf von Åken (f. 1824, | 1863)

och därefter till dennes äldsta dotter med Ebba

Carolina Lagerqvist, fröken Siorid Maiia von

Åken, som år 1871 ingick giftermål med då-

varande löjtnanten vid Svea Lifgarde, numera

hofmarskalken, baron Axel Fredrik Robert von

Mecklenbnro.
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;4

fl

(jiiiiiiiiiil vä<^^dckoiatii)n l'raniUi;^('ii vid rt staiireringsarbcte Wll.

I lövsjös nara sex århundraden omfattande

ä^-arclän^d in)j)visar sålunda mång-a i vårt lands

Skiilptciadl skåp i nuilsdlcn.

[)olitiska och kulturella historia bemärkta och

framskjutna namn och ryktbara personer. En-

ligt sägner och äldre uppgifter skall äfven Vasa-

Titten ha haft sin plats i serien, men den här

ofvan lämnade utredningen skänker ej därpå

någon bekräftelse. Emellertid är det ej uteslutet,

att Högsjö under senare delen af i 500-talet eller

l)()rjan af 1600-talet, då Södermanland utgjorde

en del af hertig Carls hertigdöme, kunnat till-

höra de många gårdar, som denne barske herre

genom arf eller panträtt, men ibland äfven helt

enkelt genom indragnings- eller våldsrätt inne-

hade. Såväl Tönne Göransson Gyllen måne som

hans systerson Ake Svantesson Stålarm voro ju

starkt misstänkta för att tillhöra konung Sigis-

munds parti, och det är mycket sannolikt, att

i samband därmed står den t. ex. i Tunelds

geografi återgifna uppgiften, >att säteriet varit

\'asa-ättens arf och eget och att Carl IX ofta

\ istades här och bebodde en träbyggning, där

cn kammare med små blyfönster kallades ännu

i senare tider för frökenkammaren, emedan den

troligen var bebodd af prinsessorna». Ifråga-

varande byggnad, som blott bestod af en våning

med låga rum, var belägen nordväst om och

helt nära den nuvarande sätesbyggningen och

nedrefs först i början af 1 <Soo-talct. Den kal-

lades då »drottninghuset», hvarvid muntliga tra-

ditioner tillade, att »drottning Kerstin» bott där,

d. v. s. Carl IX:s senare gemål. Allt detta tyc-

kes angifva, heter det i vår tillförlidigaste Ving-

åkers-beskrifning*, om ej att gården varit Vasa-

>- .\. A. I.iiiidi^rni, H.>skrifiiin<j iifvcr Vestia \'ins;åkers snckun.

("irclini 187,^
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Brukspatron F. U. von Åken. Fru M. C. von Åken född Norstedt.

ättens arf och eget, så dock att den någon tid

varit i Carl IX:s våld.

Uppgiften om den nyss nämnda gamla bygg-
nadens nedrifvande torde ej böra betviflas, men
det synes tillika ej oantagligt, att åtminstone

någon del af

åldrigadet

huset, nämli-

gen grunden,

i större eller

mindre om-
fattning blifvit

bevarad. Den
nuvarande

hufvudbygg-

nadens källar-

våning hänvi-

sar ju med
sina mycket
tjocka murar
och vackra

hvalf samt

hela anord-

ningpåen tidi-

gare tillkomst

än byggnaden
i öfrigt. Enligt

uppgift skall

också denna, som ännu på 1 86o-talet var blott

en våning hög och då påbyggdes och försågs
med frontespiser, ha uppförts under 1 700-talet;

;Tun(l- eller källarvåninL-cn är otvifvelakticjtmen

äldre och erbjuder arkitektoniska detaljer, som
vittna om Högsjös bebyggande till sätesgård

redan under en aflägsnare tid, ja kanske till och

med vid dess första framträdande som säteri

eller med frälsefrihet. Från fackhåll har med
stöd af midt-

partiets bygg-

nadsstil och

sammansätt-

ningen af mur-

bruket i käl-

lartaken upp-

gifvits, att ifrå-

gavarande

parti härstam-

mar från 1 4 oo-

talet eller se-

nast början af

I 500-talet.

Vid Högsjö
fanns äfven se-

dan I 500-talet

egen kyrka,

ännu kvarstå-

ende och ett

intressant min-

Bibiioteket. ne från de ti-

der, då driften

vid det till gården hörande men nu nedlagda

järnbruket, ännu pågick, och när man färdas till

herrgärden genom den två km. långa, af hundra-

årira askar, lindar och ekar Iwståcnde allén.



HÖGSJÖ

l'ru Ehha von Åken född LagerqrLst.

kilnner man s'\<^ också nalkas ett af dessa äklri^a

herresäten, hvarpå Södermanland ;ir så rikt. Det

Paili dl sdlfii med porluill <if Ihnkspatroii Clir- Ehcrstfin

in li hans andra fni M (I ron Akcn.

Brukspatron Frans von Åken.

första intrycket af den af präktiga gamla lindar

och ett par flyglar i gammaldags stil omgifna
hufvudbyggnaden med sina invid fasaden åt

gårdssidan placerade lagerträd och de frodiga

slingerväxterna åt sjösidan erinrar också om en

gammalsvensk, förnämlig herrgård. Denna dess

verkliga karaktär kommer äfven väl till uttryck

i det inre, där rummen i afseende på anordning,

möblering och utsmyckning erbjuda mycket af

gammaldags stämning, fastän naturligtvis i före-

ning med modern komfort och elegans. Sålunda

träffas här vackra och dyrbara möbler från skilda

tider och åtskilliga konstsaker af värde äfvensom

andra prydnadsföremål och minnen, hvilka sär-

skildt binda intressena vid Högsjö nuvarande in-

nehafvare och deras föregångare allt sedan början

af I 780-talet. I dessa hänseenden må i främsta

rummet nämnas den samling porträtt, som åter-

ger flera medlemmar af släkten von Åken och

af andra med friherrinnan Sigrid von Mecklen-

burg befryndade eller med Högsjös historia allt

sedan egendomen gick ur Rålambska ättens ägo

förbundna familjer, nämligen brukspatron C/ni-

s/laii Ebcrsiein och hans andra fru Maria Ca-

rolina von Åken; den sistnämndas föräldrar, hof-

medikus Frans Mikael von Åken (f. i6g8, f

I 760) och hans maka Fredrika Margareta Bagge;

brukspatron Frans Gustaf von Åken och hans

fru Ebba Carolina Lagen/vist; brukspatron Fre-

drik Ulrik von Åken och hans fru Maria Ca-

rolina Norstedt, samt vidare kommerserådet /m//

Westerbe/g och hans maka Aitgnsta Ulril;a Svens-
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».'vit" äöj'4#'./'.,-

Kapellet vid Högsjö gård.

SON (morföräldrar till F. U. von Åken) och frö-

ken Lovisa Ulrika von Akcn, dotter af Frans

Mikael von Åken och gift med i:o) bergmästaren

Bengt Andersson SvinJmfvnd och 2:0) gross-

handlaren Rudolf Stenberg.

Bland konstsaker af större värde må nämnas:

/ salen: ett stort skulpteradt skåp i tvä afdel-

ningar, antagligen af tyskt arbete, med i trä-

skulptur utförda bilder af bröllopet i Kana och

andra religiösa motiv; / salongen: ett kabinetts-

skåp af ebenholts med miniatyrmålningar, en

särdeles vacker grupp af Sévresporslin samt ett

flertal oljemålningar af äldre utländska och sven-

ska mästare; / det s. k. sjörnniniet : en marmor-
staty af Byström, föreställande Narcissus; / ruk-

rujnjnet: en särdeles vacker pendyl, signerad A.

Björkman, Norrköping, o. s. v. Bland mästare

till taflorna i salongen och de angränsande rum-

men må nämnas Hillcströni
, Laurens, Plageman,

Dvili, Hanscn, Marens Larsson, Edvard Berg,

Udllandei-, Tideman m. fl. I förmaket finnes

bevarad en detalj af intresse från rumsdekore-

ringen under förra delen af 1800-talet, nämligen

en fris af Per Hörberg, hvilken som bekant här

i Vingåkersbygden länge verkade och efterlämnat

många minnen af sin konst.

Afven på det nuvarande Högsjö finnes ett

rikt bibliotek, vittnande om hur släkten Rålambs
efterträdare i besittningen och särskildt de första

medlemmarna af ätten von Åken omhuldat lit-

terära, vittra och vetenskapliga intressen. Bok-
samlingen uppgår nämligen till omkring 3,50c>

volymer och omfattar de mest skilda kunskaps-

grenar, men är rikast försedd inom facken hi-

storia och skönlitteratur. I det vackra biblio-

teksrummet märkas ett par gipsmedaljonger, af

hvilka den ene föreställer assessor Franz Joaehim

von Åken och den andra Esaias Te^ncr. Bland

märkvärdigheter i boktryck och handskrifter

må nämnas ett exemplar af y> Fredmans Epist-

lari-> med präntadt titelblad och en prydlig, af

Bellman »underdånödmiukligast» undertecknad

dedikation till riksrådet Eric von Stocken-

ström.

Bland sevärdheterna i den invid Högsjön så

naturskönt belägna herrgårdens omgifningar må
nämnas en i skogsbrynet invid några lält be-

lägen fatbur, som mycket väl bibehållen antag-

ligen härstammar från i öoo talet och är ett in-

tressant vittnesbörd om eller minne af flydda

tiders goda sed att åstadkomma pittoreska för-

rådshus för spannmål m. m.

Högsjö gård, hvartill fordom hörde ett nu-

mera nedlagdt järnbruk och andra industriella

anläggningar, omfattar med underlydande i Sö-

dermanland 14'Vioo mantal med ett taxerings-

värde af 466,300 kronor, och i Nerike rVi d;o

till värde af 178,500 kronor samt annan fastig-

het till värde af 31,000 kronor. Sammianlagda

taxeringsvärdet är sålunda 675,800 kronor. Are-

alen uppgår till 5,800 hektar, af hvilka 750 ut-

göras af åker, 3,500 af produktiv skogsmark

och 1,550 af annan skogsmark, sjöar, mossar,

kärr och impediment. tierrgården omgifves af

vackra park- och trädgårdsanläggningar, och

Högsjö trädgårdar ha vunnit anseende för mång-

sidig och framsynt skötsel, med frukt- och blom-

sterodlingar o. s. v. på friland samt vin- och

persikehus m. m.

Fatburen rid Högsjö gård.

218



RINKESTA
ÄRILA SOCKEN, ÖSTER-REKARNE HÄRAD, NYKÖPINGS LÄN

Al NILS SJÖBERG

Tre kilometer från Arila station på Norra

Sörmlands järnväg ligger Rinkesta säteri.

Det omtalas första gången med säkerhet

år 1379, då Bo Jonsson Grip bytte jord med
biskop Tord och domkyrkan i Strängnäs och

till denna skänkte ett ()resland i Rinkesta. Ar

1395 skänkte Ka-

tarina Mrengisles-

dotter (tre sjöblad)

till själamessor f(>r

sig och sin man
Sigge Ijrun sitt

m orgongåfvegods

'/_, markland jord i

Rinke.sta till Helga

Korsets prebende

i Strängnils. ]{n

del af Rinkesta

blef således kyr-

kogods, en annan

del stannade som
skattegods i bonde-

händer. Den k}T-

kan tillhöriga de-

len indrogs jäm-

likt Västerås beslut

till kronan, som i slutet af 1
500-talet åter af-

hände sig densamma. Så omtalas i 1588 års

jordebok att kyrkohemmanet Rinkesta är Nils

Hanssons sätesgård, i 596 tillbyter sig riks- och

kammarrådet friherre (nistaf Gabrielsson Oxen-

stierna af hertig Karl två hemman Rinkesta,

två oårdar. Han dog 1597 och 1598 i för-

Hofjii^nnistiucn

Edvard BolinstcdI.

minskningslängden öfver kronans gods afföres ett

klosterhemman och ett frälsehemman Rinkesta,

som l)rukas till sätesgård af fru Barbro. Denna
fru l^arbro Axelsdotter Bielke, änka efter den

förutnämnda Gustaf Galirielsson Oxenstierna och

moder till rikskansleren Axel Oxenstierna, är

det som kan räk-

nas som Rinke-

stas grundläggar-

inna. Hon utvid-

gade egendomen
genom byte, dels

med kronan från

h vilken hon 1602

förvärfvade ett

hemman i Black-

sta och tre gårdar

därstädes,delsmed

sin svåger Erik

Ribbing och hans

hustru Anna Pe-

dersdotter Bielke,

från hvilka hon

1622 tillbytte sig

ännu en gård i

Blacksta. Säker-

ligen är det också fru Barbro, som uppfcnt

det nuvarande slottet. Dess arkitektur hän-

visar till 1600-talets förra hälft, och Rinkesta

var under hennes tid bebyggdt, då hon bodde

här och äfven här afled, år 1624. Hon ärfdes

af dottern Elsa Oxenstierna och dennas man

riksrådet och riksmarsken friherre Ake Axels-

1-1 ilicn innan Marianne Bolinstecit

född Åkerhiclni.
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Rinkesta från sydväst enligt Suecia Antiqun.

son Natt och Dag, hvilken än ytterligare genom
jordförvärf från kronan, från sin svåger Axel

Oxenstierna och från bönder utökade godset.

Vid hans död 1655 ärfdes Rinkesta af dottern

Beata Natt och Dag, änka efter riksrådet fri-

herre Karl Soop, som kort därefter gifte om
sig med riksrådet och presidenten friherre Gustaf

Larsson Sparre, efter hvars död 1689 det ärfdes

af sonen kaptenen friherre Ake Sparre. Egen-

domens areal hade nu vidgats så, att den under

hans tid omfattade två säterier, mantal rå

och rörshemman, 2i'->l^ mantal frälse samt 23
större och mindre dagsverkstorp. Då kapten

Ake Sparre i 7 i i dog utan att hafva varit gift,

således slutande sin ättegren, såldes Rinkesta

för 48,200 daler silfvermynt till amiralgeneralen

och kungliga rådet grefve Hans Wachtmeister,

efter hvars död i 7 1 4 det ärfdes af sonen kam-
marherren grefve Axel Wilhelm Wachtmeister,

som I 734 för 300,000 daler kopparmynt sålde

det till kammarrådinnan Johanna \\'attrang född

Scharenbero- vid hvars död det öfvera^ick

Slollct från norr.
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RINRESTA

Slottet från raster.

till sonen Karl I lenrik Waltran^-, som my cket

förmög-en — han ägde äfven r^kensberg, Tum-
melsta och liinna bruk — lefde på Rinkesta

utan att bekymra sig om titlar och ämbeten

och endast lät kalla sig »välborne herrn», lian

dog ogift I 766 och två år därefter sålde hans

arfvingar egendomen för 50,000 riksdaler l)anko

till excellensen friherre Ture Leonard Klinckow-

ström. Dennes år 1759 aflidne farbroder kansli-

rådet friherre Leonard Klinckowström hade för-

ordnat, att hans efterlämnade egendomar skulle

säljas och därför ett fideikommiss inköpas ät

brorsonen. 1^'ideikommissnaturen behöll Rinke-

sta likväl endast en kortare tid, den öfverflyt-

tades snart till Graneberg i (iryts socken, och

excellensen Klinckowström såg sig tvungen att

så småningom afsälja delar af egendomen, som

under hans tid minskades med 16% hemman
och 40 torp. Resten med hufvudgården sålde

han 1820, året före sin död, till kammarherren

friherre P)leckert Gustaf Wilhelm Wachtmeister,

och då denne måste afstå sin egendom till sina

kreditorer inropades Rinkesta 1837 af friherre

Karl Filij) Sack på Bergshammar, som 1841

sålde det till godsägaren j. Mailing, hvilken

i sin tur följande år afyttrade det till bruks-

patron Theodor Ludvig Bohnstedt, som genom
nyodlingar mångdubblade åkerarealen. Nuvaran-

de innehafvaren är sonen hofjägmästaren Edvard

Bohnstedt, sedan 1886 gift med friherrinnan

Marianne Akerhielm af Margrethelund.

Som redan nämndt stammar byggnaden på

Rinkesta från 1 600-talets förra hälft, och den

är delvis väl bevarad. Dess äldsta utseende

RINKESTA

I. '/'ni/>/>/or//,-/. - 2. Jolstiigu. — 3. Korridor. -

— dumlit riitlarcmors rum. — 8. Skrifriini. — 9.

13. .SV;Ai«;'. 14. Ilihliolrk. — 15. Srrvi-riiiosiiiin. ~-

Kö/;. — s. Tjänare- och ehonomirum. — 6. fisthiisbod och handkammare.

Toilcttrnm. — 10. Sängkammare. — II. Sofnim. — 12. Bnlkoiigriimmef. —
16. .] fatsal. — 17. Balkong.
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Slottet från öster.

visar oss sticket i Dahlbergs Svecia antiqua.

Grundplanen är rektangulär med ett midt på
ena långsidan utbyggdt fyrkantigt trapptorn.

Höjden är tre våningar, gaflarna hafva volut-

fasoner och flöjlar likaså de två takkuporna.

Tornet har karnisprofilerad huf, landternin och

spira. Allt detta är säkerligen korrekt återgifvet

efter verkligheten, hvilket däremot icke är fallet

med omgifningarna. Sä visar en i Rinkesta

arkiv befintlig karta från 1 6oo-talets slut två

fyrkantiga hörnpaviljonger åt gårdssidan, som
har en borggård omgifven af en fyrkantig mur,

utsvängd vid inkörsporten, som flankeras af två

mindre fyrkantiga byggnader. Ar 1698 afbrann

genom vådeld öfre våningen med takresningen.

Dess dåvarande ägare reparerade det brunna,

som likväl icke fullkomligt återställdes i sitt ur-

sprungliga skick. Byggnaden förlorade då sin

ornering af huggen sten, en beskrifning från

1800-talets början talar om »de flere här och

hvar strödda täljstenar, af hvilka en del äro

prydda med ornamenter och inskriptioner». En
af dessa är säkerligen den sten som i senare

tid blifvit inmurad öfver stora porten, och som
inom en lagerkrans har följande inskrift:

Psalm 121.

Der Herr behiite dei-

nen ausgang und eingang

von nu an bis in ewigkeit

A:o 1664.
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\\n ut- ()ch invändig reparation 1775 skänkte

slutligen huset dess nuvarande utseende.

Det nuvarande slottet har kvar den ursprung-

liga planen och våningshöjden, torntäckningen

motsvarar något så när den gamla, men där-

emot har taket blifvit betydligt sänkt med mindre

brant fall, har förlorat sina ornerade gaflar och

vindskupor. I stället har det åt trädgårdssidan

fått en frontespis på tre fönster och en kolonn-

buren altan. Från senare tid stammar också

putsen och den däri utförda rusticeringen af

hörn och nedervåning. iVtt döma efter Dahl-

bergs teckning synas ytterväggarna ursprung-

ligen visat teglet och hörnens huggna stenar.

Få h\'ardera sidan om tornet föra d()rrar ner

iiil

Ett hörn af salongen (nr i,^ u planen).

till de väldiga tunnhvalfstäckta källarna, som
sträcka sig vmder hela huset. Stora ingången

()ppnar sig i trapptornet och har ännu kvar sin

i trapprutor ornerade väldiga port. I trapp-

tornet för trappan rundt en väldig fyrkantig

midtpelare upp till våningarna. Den är täckt af

tunnhvalf med krysshvalf öfver vändplattorna.

Nedre våningen har synnerligen väl bevarat

sin 1 600-talskaraktär. Från ett förrum går en

lång korridor täckt af krysshvalf tvärt genom
huset i längdaxelns riktning. Från denna föra

dr)rrar på båda sidor in till hvälfda rum med
f()rgallrade fönster, hvilka ursprungligen ej haft

någon kommunikation med hvarandra. Här

är husets ekono-

miafdelning för-

lagd.

Våningen en

trappa upp har

kring en tambur

till höger mat-

sal och där innan-

för serveringsrum,

till vänster två

herrum, rakt fram

ett balkongrum, till

vänster om detta

sängkammare, till

höger salong och

bibliotek.

Tamburen har

dekorering i Oskar

l:s ofotik och en

Kinesisk liylla i halkon^iinnnict.

Öppen spis - så-

dana finnas i flera

Wiltairc.

MaMiioi l)\ bl af |'isr ih Kiissol.
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Salongen (nr [ilanen).

af våningens rum. Balkongrummet har en gusta-

viansk möbel, en skulpterad kinesisk hylla med
porslin, mest orientaliskt och saxiskt, på väggen

däröfver en vacker samling kinesiska tallrikar.

Ett tebord från 1 700-talets slut uppbär också

en del porslin, blått och hvitt ostindiskt, Delfter

och Mariebergs. Ett synnerligen intressant och

sällsynt föremål från 1 800-talets början är en

kandelaber som bär två astrallampor. På väg-

garna hänga bland andra taflor en ökenkaravan

af Henric Ankarcrona, ett vinterlandskap af J.

iVI. Stäck, ett landskap af L.

T. Billing och ett flickhufvud

af N. Andersson.

Salongen har möblemang
i Karl XV:s rokoko, en inlagd

rak sekretär från 1 700-talets

slut, två rikt skulpterade speg-

lar från 1 700-talets början

och en liten bukig byrå från

1 700-talets midt. En pendyl

på konsol med fodralet af

mahogny med rika beslag är

signerad af Ernst, Stockholm.

Här förvaras också större de-

len af tafvelsamlingen. Bland
de utländska märkas två land-

skap med ryttare af tysken

August Ouerfurt (1696

—

1 7 1 6), ett vackert samtida

porträtt af Karl I af England
samt ett litet vackert ryttar-

porträtt af Gustaf IT Adolf

signeradt af den holländske

målaren Povels van Hilligaert

1634 — således visserligen

efter konungens död men lik-

väl ett af de fä något så när

samtida, som man känner af

honom. Af svenskar är Per

Hörberg representerad af två

kopior efter religiösa målnin-

gar och Per Hilleström ge-

nom tre interiörer från Falu

grufva hörande till konstnä-

rens arbeten med eldskens-

effekter från hans senare tid.

Från ett hörn småler elakt

och ironiskt en marmorbyst
af Voltaire utförd af den

franske skulptören Joseph

Rosset (1706— 1786) en af

skaldens skyddslingar, som
utfört flera porträtt af honom.

Biblioteket har stor öppen

spis af skulpterad marmor. Boksamlingen utgöres

hufvudsakligen af arbeten i historia, resebeskrifnin-

gar och skönlitteratur. Här förvaras också några

familjeporträtt. Kommerserådet Joachim Karl

Fredrik Bohnstedt (1748— 1811) är målad af

okänd, säkerligen tysk mästare. Sonen gross-

handlaren och brukspatronen Karl Fredrik Bohn-

stedt (1776— 1838) är afbildad af P. Krafft d.

y. 1 8 14 — en miniatyr af honom som något

yngre finnes också, denna säkerligen utförd af

J. E. Bolinder. Sonen godsägare Theodor Lud-

Bihliotekct (nr 14 å iilanen).
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BrukspalrDii Karl l'r. liolinstcdt (1776 IHJ8,. Kommerserådet Joachim Karl Fr. Bohnstedt {1748— 181 1).

Oljemålning af I'. Kralfl il. \. iXi.^. Oljemålning af okänd mästare.

vig Bohnstedt (1809 —1888) är huggen i mar- lipson (1765— 1851), mest känd som författare

mor af den tyske skulptören Robert Cauer (183 I och anhängare af Thorild, signeradt af N. J.

— 1893) daterad Creutznach 1876. Här finnes Blommér 1842.

också ett porträtt af en aflägsen anförvandt, I matsalen upptages ena väggen af en Au-

läkaren och professorn i anatomi vid målare- busson-tapet föreställande Atalanta och Meleager,

och bildhuggareakademien Lorens Munter Phi- här finnes också ett stort kraftigt profileradt och
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Matsalen (nr i() ii iilancn) med i'äfd tapet (se ITilj. sid.) och skåp från 1600-talet.

Friherre Åke Sparre {1671-1711).

Oljoniålning af ÄT. Mijtens d. ;i.

skulpteradt 1 6oo-talsskåp med Ryktet på det

starkt framspringande öfverstycket och blommor
på midten af framsidans korintiska kolonner.

Ofvanpå detta står en del ostindiskt porslin.

Ett annat mindre skåp från 1 700-talets förra

hälft på svarfvade ben uppbär en del tennföre-

mål.

I herrummet lägger man märke till ett öfver

den öppna spisen sittande vackert porträtt af

en liten pojke som Amor. Det är utfört af

Martin Mijtens d. ä. och föreställer säkerligen

friherre Ake Sparre (1671— 1711) sedermera

kapten. Dessutom finnas här två af J. N. By-

ström I 809 utförda gipsbyster af grosshandlaren

i Stockholm Herman Theodor Philipsen (död

18
1 9) och hans hustru Charlotta Wilhelmina

Moll (1778— 1835), kända som grundare och

donatorer af den Philipsenska skolan i Stock-

holm. Här finnes dessutom ett gipsexemplar

af R. Cauers ofvan nämnda byst af godsägare

Th. 1.. Bohnstedt.

Våningen två trappor upp innehåller gästrum

grupperade kring en förstuga och en korridor.

På östra sidan om huset ligger trädgården,

som en gång varit anordnad i i 700-talsstil med
raka klippta lindalléer. Nu återstå endast två

sådana på dess södra sida. Väster om huset

ligger gårdsplanen och där nedanför en park

genomfluten af en å, som i sitt nedre lopp ;\r
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uppdämd till en

kvarndam. l^Cjrval-

tarebyt^ynaden på
norra sidan har cn

gång- varit säteri-

byggnad pa det

närbelägna ium-
melsta, men blef

på 1760- 70-talet

därifrån flyttad hit.

Rinkesta utgöres

nu af säteriet, två

mantal, samt under-

lydande hemman
Blacksta, (4 mantal)

med Norrskogen,

Halt, Karlemo,

Magla, Norrlången,

Nyckelbro, Sjöän-

dan, \'a])ro oeh

( )kna, tillsammans

q mantal med cn

areal af 2,,^8<) har,

( tlji iiLilniiiL; '.il l%liirM>lr.ilil

hvaraf 867 har åker.

Därtill komma Flät-

torp (i mantal).

Västra Hedemora
(2 mantal), Tvvarn-

torp, Rökän, Sigg-

säter, .Sågarsvedet

och Söräng. Hela
egendomen omfat-

tar 1 3 Vi o mantal

med en areal af

cirka 3,805 har,

hvaraf åker 1,232

har, byggnadstom-
ter och trädgårdar

14 har, naturlig

äng 280 har, vä-

gar 26 har, skogs-

mark 1,887 har,

mossar och kärr

I 2 5 har. Taxerings-

värdet är 748,600
kronor.

IV//;/ iapci u\iiliu>s(iii /' matf.alcn.
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AS
JULITA SOCKEN, OPPUNDA HÄRAD, SÖDERMANLANDS LÄN

Af GUSTAF UPMARK

Till de ägendomar, som under medeltiden

lydde under Julita cistercienskloster, hörde

äfven det omkring en fjärdingsväg öster

om Julita belägna As. Gården, som brukades

af bönder, indrogs jämte öfriga klostergods af

Gustaf Wasa till

kronan, och när

drottning Kristina

år 1645 som er-

sättning förgjorda

penningförsträck-

ningar gaf Julita-

godset åt den öster-

rikiske burggref-

ven, friherre Paiil

KItcwcnIiiillcr
(f

1655), så följde Äs
med. — Friherre

Khewenhtiller bod-

de på Julita och

ehuru han redan

1 64 5 köpte Äs till

frälse, skall gården

ännu under 1660-

talet hafva bebotts

af bönder. Båda
wenhiillers dotter

Grefve Walter von Hallwyi

gårdarna ärfdes af Paul Khe-

Anjia Regina KhewenJiuller

(f 1666) och hennes man, den lärde diplomaten,

friherre Mattias Palbitzky
(f 1677), med h vilken

hon gifte sig 1654.

De efterlämnade en son, Alexander Palbit-

zky (I 1724) som ärfde Julita, under det att

As öfvergick till hans äldsta dotter Kristina

Beatrix Palbitzky (j- 1697), som år 1685 gifte

sig med friherre Nils Alexander von Ungern-

Sternberg (I 1721). Först under deras tid blef

Äs en själfständig

egendom och an-

tagligen uppfördes

nu den byggnad
som var den nu-

varande hufvud-

byggnadens på As
närmaste föregån-

gare. — I den von

^^^^ Ungern-Sternberg-

BFT^ /\V ska ättens ägo stan-
YrmF I ^ ^F^aMl nadeÄs i nära i 50

år, ända till år

1826, då ättens

svenska gren ut-

gick på manssidan.

Redan 1 697 vid

arfskifte efter Kri-

stina Beatrix Pal-

bitzky tillföll Äs
hennes båda söner, Mattias Alexander och Nils

von Ungern-Sternberg, af hvilka den sistnämnde

redan 1714 öfverlät sin del i Äs till den förre,

sin äldre broder. Det var denne, Mattias Alexan-

der von Ungern-Sternberg (f i 763), den i frihets-

tidens historia bekante landtmarskalken och fält-

Grefvinnan Wilhelmina Hallwyi

född Kempe-



AS

1'iiilalcn med von Ungcrn-Stcrnbcrgska vapnet.

marskalken, som liit uppföra cIcmi ännu kvar-

stående hufvutlhyi^^naden pa lis, anliigga Iriid-

»^•arden m. ni.

Hans äldsta son afled före fadern och As
öfverg^ick därför till en yngre son, friherre Tvr-

c/r//' ?'0J/ C///or/-;i-S/i')i//jf/-<r (j 1 8 1 6), hvars ende

son, friherre J/a///as Alexander von Un(^ern-

Sicrnbcro d. y. (f i8 2()) var den siste manlige

ättlingen af släktens svenska gren. — Äs ärfdes
nu af dottern Knsfina Sofia von Ungern-Stern-
berg

(I 1874) och hennes man dåvarande ma-
joren, sedermera öfverste Stafs von Post

(f 1845).
Efter moderns död ägdes Äs af fyra syskon
von Post,, men inlöstes samma år, 1874, af den
yngsta systern, målarinnan Kristina Beata Jacipie-

lina Vilhelmina von Post, som emellertid år

1880 öfverlät gården till sin systerson Stafs

Adolf von Post. — Denne sålde slutlip-en år

1889 Äs till grefve Walter von Ilalkvyl, den
nuvarande ägaren, gift med Wilhelmina Kempe.

Grefve \V. von Hallwyl bebor emellertid icke

As, som förvaltas och bebos af den närmast
föregående ägaren hr Stafs Adolf von Post och
hans fru, Disa Tegnér.

Af Julitabygdens fyra, i omedelbar närhet till

hvarandra belägna stora herrgårdar ligger Äs
längst bort, nordost om sockenkyrkan. Pä väg
upp till gården passerar man på en stenbro

den lilla Aspån, som bildar utlopp för den något
längre bort i sydost belägna sjön Aspen och

utfaller i Oljaren vid Gimmersta. Alldeles nedan-

för Äs inflyter i Aspån ett norr ifrån kommande
mindre vattendrag, och enligt hvad som synes

framgå af äldre afbildningar bildades här for-

dom en damm eller mindre sjö, hvars vatten

gick ända upp emot gårdsplanen. Numera är

den lilla sjön tämligen igenvuxen, men dess lik-

som Aspåns af lummiga träd och täta snår och

vasstufvor omgifna vatten utgöra fridlysta till-

håll f()r massor af simfåglar både vilda och

tama.

lifter att ha passerat den nyssnämnda bron

har man framför sig den stora gårdsplanen med

Cuirdcn frän söder.
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Gårdsplanen sedd från hufvudbyggningen.

hufvudbyggnaden på krönet i fonden, flankerad

af tvenne fristående flygelbyggnader. Fordom
var den nu öppna gårdsplanen kringgärdad af

en hög mur, »genombruten af hvalf, fyllda med
järngaller» och inkörsporten bestod af tvenne

tunga gallerportar; inne på gården växte höga
häckar. Allt detta borttogs af den siste von

Ungern-Sternberg i början af 1 8oo-talet tydligen

under inflytande af de idéer om naturskönhet

som börjat göra sig gällande redan under slutet

af I 700-talet och hvarigenom så många i gammal
fransk stil anlagda trädgårdar slopades för att

ersättas af s. k. engelska parker.

Hufvudbyggnaden på ;\.s är en typisk rokoko-

byggnad, som utan att öfverensstämma i de-

taljerna likväl starkt erinrar om flera af de för-

slag som finnas i Carl Wijnblads åren

1755— 1756 utgifna arbete »Ritningar

på Wåningshus — —- Högloflige Rid-

derskapet och Adelen samt andra Stånds-

personer på landet till tienst och nytta».

— Huset är uppfördt i två våningar,

af hvilka den nedre genom en kraftigt

markerad horisontal list bildar sockel till

den öfre, som är hufvudvåningen. Sido-

partierna i bottenvåningen liksom den
enkla men karakterisdska portalen äro

rusticerade i putsen och ofvanför por-

talen sitter ätten von Ungern-Sternbergs
vapen. I öfre våningen äro sidopartier-

nas hörn markerade med breda pilaster-

liknande murband, som uppbära ett re-

gelrätt entablement med små låga vinds-

fönster i frisen. Taket af röd t tegel är l)rutet

i två fall, med afsneddade hörn, äfven det i

öfverensstämmelse med flera af de Wijnbladska

ritningarna.

Genom hufvudportalen, till hvilken några

trappsteg leda upp, inträder man i en sten be-

lagd förstuga, vid hvars bortre ända trappan

upp till öfre våningen är belägen. Från för-

stugan löper åt bägge sidor i bottenvåningen

en korridor i byggnadens längdaxel, en anord-

ning som ofta förekommer i svenska herrgårds-

byggnader frän I 700-talets förra del och midt.

— I denna våning ligga till höger herr Adolf

von Posts arbetsrum och i b3'ggnadens vänstra

(västra) del den af herrskapet von Post bebodda
våningen med matsal, salong m. m., hemtrefligt

Förstugan på nedra botten.
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Stora salen, cn tr. upp.

möl)lcrade, delvis med gamla
svenska, hvita möbler, en

vacker väggpendyl af för-

gylldt tr;l och åtskilliga por-

trätt af medlemmar af ätten

von Post, till hvilka \i sedan

skola återkomma.

Största intresset kn)ter

sig einellerdd till hufvud-

våningen, en trappa uj){),

som numera vanligen till

större delen står obebodd

och endast ofullständigt mö-

blerad. Tack vare sin syn-

nerligen väl bibehållna fasta

inredning i alla de förnäm-

ligaste rummen utgör denna

våning ett märkligt doku-

ment till den svenska bo-

stadens historia vid midten

af I 700-talet, hvartill endast

mycket få motstycken kun-

na påvisas.

i det närmaste symmetrisk.

Midtpartiet i byggnadens bakre, norra, del upp-

tages af trapphuset och från en hall i husets

midt inkommer nian i den stora salen med tre

fönster utefter den främre, södra fasaden. In-

vid detta rum ligger likaledes mot söder en

salong och iTuigsl u! i hruMUMi (^(l par smårum.

Fönstcrfoder i salen.

(irundplanen är

Dänfodci ocli kakrhi;j,nsinfattnin;j; i salen.
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Vid hvardera gafveln befinner sig en sängkam-

mare med djup alkov och intill norra fasaden

på ömse sidor om trapphuset två rum. Fyra

af rummen i denna våning hafva i det närmaste

fullständigt i behåll sina ursprungliga väggbe-

klädnader och i de öfriga finnas intressanta

rester.

I den nyssnämnda stora salen äro väggarna

från gölf till tak inklädda med rikt fördelade

pannåer af ek, smala pilasterliknande fält med

stora, rikt skulpterade rokokokartuscher på midten,

omväxlande med bredare mellanfält med tvenne

fyllningar, omgifna af svängda ramar. De breda

enkeldörrarna, som för symmetriens skull äro

icke färre än sju stycken, omgifvas af foder

med karaktäristiska rokokoprofiler och krönas

af i olja på duk målade öfverstycken i mussle-

prydda ramar. På den ursprungliga eldstadens

plats står nu en kakelugn från i8oo-talet, som
dock är omgifven af framspringande murpartier.

Sängkaminarcn-



As

Väggparti ocli dörröfrerstyckc i hiljardsalen

.

Dörröfverstycke och spisomfattning i salongen.

hoaserade liksom väggarna i öfrigt. Takytan

begränsas i detta liksom i öfriga rum i denna

våning af en stor kälning omgifven af profile-

rade stafvar.

Det är en rokoko af annat, t)'ngre, mera
germanskt slag ;in den kitta, eleganta, parisiska,

som ungefär samtidigt installerades ])ä Stock-

holms slott och efter dess mönster i mänga
andra byggnader i staden och pä landet i Mälar-

trakterna. Denna face af rokokostilen torde vara

att hänföra till engelsk-hoUändsk påverkan, hvil-

ken ju äfven gjorde sig gällande på möbel-

konstens område. Pä holländskt inflytande peka

också några andra rester af inredningen på As.

Hörnrummet i sydost intill den store salen

har väggarna boaserade på ungefär samma sätt

som denna, men fiilten äro här upptagna af

målningar utförda på duk. Fyra af de ur-

sprungligen sju målningarna framställa sinnena,

representerade af figurer i rokokodräkter, in-

ställda i en karaktäristisk rokokoparkarkitektur.

Synen symboliseras af en kavaljer som genom
kikare betraktar sin dam, hörseln af tvenne ka-

valjerer som blåsa i trumpeter, smaken af en

herre som bjuder en dam på bär och lukten

af en dam som luktar på blommor; det femte

sinnet, kilnseln, saknas. T detta rum hafva for-

dom funnits väggfasta porträtt af Karl XII, Ulrika

l^leonora d. y. och Fredrik I, som nu är upp-

satta å det gn^fve W. v. Hallwvl tillh()riga Hil-

desborgs slott i Skåne. Den omständigheten att

dessa porträtt funnits på As ger anledning till

antagandet att byggnaden fullbordats före 1751;

i annat fall eller åtminstone om det skett af-

sevärdt senare, hade väl Adolf Fredriks och

Lovisa Ulrikas porträtt också funnits här. —
Afven dörröfverstyckena i detta rum utgöras af

målade taflor. — Rummet innehåller för när-

varande en biljard.

Härifrån inkommer man i den på östra gaf-

veln belägna sängkammaren, hvars väggar äro

beklädda med i olja på duk målade höga pan-

nåer, framställande landskap med djur- och jakt-

staffage, omgifna af måladt ramverk med orna-

ment och blommor i dunkla färger. Ofver den

djupa alkoven sitter ett förgylldt rokokoorna-

ment, från hvilket nedhänga röda sidengardiner

med en kappa prydd med ett applikationsbro-

deri med för i 700-talets förra del karakteristiskt

mönster i hvitt. — I det lilla kabinettet innan-

för sängkammaren finnes af den fasta inred-

ningen i behåll en enkel öppen spis med sand-

stensomfattning.

Genom biljarden återvända vi genom den

stora salen och inträda i salongen, byggnadens

dyrbarast inredda rum, som har två fönster mot

södra sidan. Paneler och väggpannåer äro här

utförda i ljusa träslag, alm m. m. i rikaste intarsia

i rut- och stjärnmönster; dörröfverstyckena öfver

de breda enkeldörrarna äro dekorerade på sam-
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Boaserad vägg i salongen.

ma sätt som väggfälten och omgifvas af ram-

verk med snidade musselornament. — Boase-

ringen täcker äfven fältet ofvanför den öppna
spisen, hvars ursprungliga omramning dock blif-

Stolar af holländsk typ.

vit utbytt mot en dylik i empirestil frän början

af i8oo-talet. — Ofvanför denna spis hänger

en kolonnomgifven empirespegel och mellan

fönstren en praktfull spegel med ram i rikaste

Marmorbyst af Anna Regina Klieivenhiiller.



FiCiliil: ron Uiigcrn-Stcrnhcrg

I Hii-niåliiini; :if A. J.
Ihiiissoii l<So2.

rokokostil. —
Boaseringar-

na på As
hafva tjänat

till förebil-

der för dylika

inom det ef-

ter professor

1. G. Clasons

ritningar

upjjförda von

Ilalhvylska

palatset i

Stockholm.

1 )e ("jfriga

rummen i

denna våning

hafva icke så

mycket af in-

tresse, om
också rester

af den ur-

sprungliga

fasta inred-

ningen här

1 ett numera till

l)å
norra sidan

så kallade stoff-

och hvar finnas i hehåll.

handkammare anxändt rum

finnas k\ar några v;ider af

tapeter, ett slag af viiggheklädnader, härstam-

mande från Holland, som ej sällan anträffas

i Sverige i 1)\-ggna(ler från 1700-talets förra

del.

Af den lösa

inredningen i

denna våning

förtjäna, ut-

om hvad som
redan förut

omtalats, att

nämnas ett

'sekretärlik-

nandeskåp af

ek från i 7oo-

talets början,

som står i det

lilla kabinet-

tet innanför

praktsäng-

kam maren;

vidare i stora

salen ett antal

stolar och

länstolarmed

rotting, af

holländsk typ

samt i flera

Mutthias Alexander ron Ungern-Sternbei

(i- 1826).

( )liein'iliiiiit; af A. J. Hansson 1S02.

af rummen
vackra ljuskronor från olika perioder af 1

700-

talet.

Porträttsamlingen, som omfattar ett 20-tal

målningar och en porträttbyst i marmor, åter-

ger de flesta af gårdens ägare och deras fruar.

] salongen står den ståtliga marmorbysten fram-

stiillande Paul Khewenhiillers dotter Anna Re-
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Stafs Adolf von Post.

Oljemålning af C. Hoffler.

gina, som förde Äs till ätten Palbitzky; bysten,

som traditionellt uppgifves vara utförd i Rom,
erinrar lifligt om arbeten af den i Sverige verk-

samme Nicolaus Millich. Den bär å plinten föl-

jande inskrift: »Anna Regina Kewenhiilleria L.

B. in Aichelberg Dna. in Nemitz w. luleta et

Alvastra» samt å baksidan: »\''irtuti incompara-

bili, Amori eeterno, lllustrissimse f^eminae, Conju-

gis optimce, D. D. INIatthias Palbitzki».

Af Mattias Palbitzky själf finnes ett oljemå-

ladt porträtt med mörk allongeperuk, brun dräkt

och spetshalsduk, i Mijtens stil och af hans

dotter Kristina Beatrix Palbitzky (y 1697) finnes

ett elegant porträtt inom målad oval, pendant

till bilden af hennes man generalmajoren friherre

Nils Alexander von Ungern-Sternberg ("] 1721).

— Deras son, byggherren, friherre Matthias

Alexander von Ungern-Sternberg (y 1763) är

återgifven på icke mindre än tre porträtt däraf

ett knästycke måladt år 1727 af Georg Engel-

hardt Schröder och ett från omkring 1750. —
Raden af bilder, framställande As ägare af denna
ätt, kompletteras genom fyra stycken samtidigt,

år 1802, af Anders Johan Hansson (f 1833)
signerade porträtt af Fredrik von Ungern-Stern-
berg (t 1 8 16), hans maka Ulrika Eleonora
Fleetwood (f 1813), deras son, Per Hörbergs
gynnare, Matthias Alexander d. y. (f 1826)
och dennes hustru Elisabeth Eva De Geer (f

1831).

Länken mellan ätterna von Ungern-Sternberg

Kristina Sofia von Post född ron Ungern-Sternberg

(f 1874).

och von Post bildar de nyssnämndas dotter

Kristina Sofia von Ungern-Sternberg
{f 1874),

som liksom sin man generaladjutanten Stafs

von Post (-j- 1 845) finnes bland de von Postska por-

trätten på As.

Hufvudbyggnaden på As ligger på en höjd

med terrassmurar utefter östra och västra sidorna.

Nedanför den västra terrassen utbreder sig en

stor trädgård, som på grund af herr Adolf von

Posts lifliga botaniska intresse delvis är ordnad

som en botanisk trädgård med en mängd säll-

synta växter. Trädgården sträcker sig mot söder

ned till Aspån. — Söder om gården ligger en

»engelsk park» anlagd i början af 1800-talet

genomskuren af Aspån och med slingrande

gångar som leda upp på ett berg, det s. k.

\'iks- eller Vikings-berget, på hvars krön lämnin-

garna efter en s. k. fornborg resa sig. De väldiga

murarna sammanfogade af råa stenblock, om-

sluta ett betydande område och hafva säkerligen

af de nedrasade stenmassorna att döma en gång
haft en ansenlig höjd. — Till denna borg har

Olof von Dalin lokaliserat sin saga om »Sigurd

och Ildigert». — Från berget erbjuda sig vackra

utsikter öfver As, de omgifvande bördiga slät-

terna och Oljarens vattenspegel i väster.

Godset består af Äs hufvudgård med Tomas-
torp, Segerhult, Båsbo, Långkärr, Kvisterhult,

Fisktorp m. fl., med en areal af 2,900 hektar,

hvaraf cirka 1,000 hektar åker; taxeringsvärdet

utgör i det närmaste 600,000 kronor.

6
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JULITA SOCKEN, OPPUNDA HÄRAD, SÖDERMANLANDS LÄN

Af OUSTAF UPMARK

Samtidig-t med det första korståget under

looo-talets sista år grundade abboten Ro-

bert i ( iteaux nära Dijon 1 Frankrike ett

kloster, som gaf u|)i)hof till den berömda cister-

ciensorden. Såsom denna ordens andre stiftare

räknas den helige liernhard, den förste abboten

i dotterklostret i Clairvaux stiftadt i i i 5. Tack

vare Bernhard af Clairvaux er-

höll cisterciensorden inom kort

en betydande utbredning och kom
att intaga en ledande ställning

inom klosterväsendet i hela lui-

ropa. Redan vid den helige Bern-

hards död år I 1 53 funnos icke

mindre än 288 cistercienskloster,

däribland tre i det aflägsna Sverige,

nämligen Alvastra, grundadt i 143,

Nydala och Värnhem.

Det fjärde svenska cisterciens-

klostret anlades af munkar från

Alvastra sannolikt år 11 60 vid

Viby nära Sigtuna, men flyttades

kort därefter till Julita vid sjön

Oljarens östra strand, där konung-

Knut F.riksson (1167— HQS)
klosterbröderna upplät den honom

tillhöriga gården Säby. — En gård med nam-

net Säby' finnes här äfven i våra dagar, men

den ligger på motsatta sidan af sjön. — Klostret

kallades omväxlande Julita och Säby, latiniseradt

Saba. Beskvddade af konungar och stormän

blefvo brc-klérna i Saba — fratres Sabanenses

— efterhand ägare till talrika gårdar och hem-

Löjtnant Ailliin Bäckström.

man, de flesta l)elägna inom Södermanland.

Klostret äede bestånd under hela medeltiden

och delade vid reformationen de öfriga svenska

klostrens öde. Gustaf Vasa, som ännu år 1522,

enligt bref af den 10 september d. å. hade tagit

klostret i sitt beskydd, erbjöd år 1526 munkarna

i Mariefreds kloster att få taga julita i besitt-

ning, emedan bröderna där voro

»ett löst parti — som icke äro

väl värda att där födas sådant

lefverne som de föra». Följande

år, 1527 den 2 juH, fick konun-

gens fogde i Nyköping Olof Ar-

vidsson (Stenbock) klostret i för-

läning och den 20 oktober år

1535 kunde konungen bortskänka

klostrets mässkläder.

Julita blef nu kungsgård, inne-

hades först som förläning af den

nämnde Olof Arvidsson Stenbock

och åren 1564— 69 af Göran

Persson samt tillföll år 1569 her-

tig Karl, som skall hafva bodt

här med sin älskarinna Katarina

Nilsdotter, hvilken här blef moder

till Karl Karlsson Gyllenhjelm.

Gustaf TI Adolf förlänade gården till sin moder

änkedrottning Kristina (f 1625), och, efter hen-

nes död, till den österrikiske artilleriöfversten AL

Wurmbrandt (f 1645), uppfinnaren af de bekanta

läderkanonerna, hvilken år 1627 vid Aspån nära

det då under Julita lydande Fågelsta anlade ett

stvckebruk, vanHgen kalladt Julita bruk.
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Jiilita enligt Theisncr.

Efter att i 120 år hafva varit kronogods öf-

vergick Julita år 1645 i enskild ägo, då det

som ersättning för gjorda penningförsträckningar

gafs till den österrikiske burggrefven Paul Khe-

wenhtlller 1655), hvilken sedan år 1637 hade

arrenderat styckebruket. Till Julitagodset hörde

dä de i socknen belägna nu själfständiga går-

darna Äs och Fågelsta samt Forsby i Öster-

åkers socken på andra sidan sjön Oljaren. — Paul

Khewenhiillers son Bartolomeus Khewenhiiller,

som ärfde fadern, afled år 1662 och Julita öf-

vergick nu till hans syster Anna Regina Khe-

vvenhuller, gift med Mattias Palbitzky (f 1677),

i hvars släkt godset sedan stannade i öfver 200
år. Under hans sons, Alexander Palbitzk3's (f

1724) tid inträffade Karl XI:s reduktion och

Julita indrogs till kronan, men återgafs år 1682

som arrende till ägaren, hvars son Axel Gott-

lieb Palbitzky 1750) återköpte gården år 1736
och lät, sedan en eldsvåda 1744 härjat gården,

uppföra den ännu kvarstående hufvudbyggnaden.

Då han dog barnlös öfvergick Julita till hans

broder Gustaf Adolf Palbitzky (| 1 790) och

ägdes sedan af hans son Adam Palbitzky (|

1826) och dennes son Mattias Palbitzky (f

1 85 i), den siste af sin ätt. Hans änka Beata

Eleonora von Ungern-Sternberg ('j' 1872) inne-

hade den gamla patriarkaliskt skötta gården till

sin död, hvarefter arfvingarna, mannens syster-

barn, år 1876 sålde Julita till grosshandlaren

J. Bäckström. Under åren 1876— 1892 för-

valtades nu godset af sedermera landshöfdingen

Ch. E. von Oelreich. Från 1892 arrenderades

det af grosshandlaren Bäckströms son löjtnan-

JiiUfa från sjöxidan (väster).
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ten Arthur Bäckström, hvilkcn sedan 1902 är

Julitas ägare.

Julita gärd ligger i västligaste delen af Söder-
manland. Man färdas dit öfver Katrineholm,
hvarifrän afstandet i nordlig riktning är om-
kring 25 kilometer. Godsets ägor sträcka sig i

norr ui)p till Hjälmaren och begränsas i söder af

sjön Oljaren.

Den nuvarande hufvudbyggnaden på Julita här-

stammar, som nämndes, från i 740-talet och ligger

\A en liten h()jd vid ( )ljarens (jstra strand i omedel-

bar närhet till den plats där det gamla cisterciens-

klostret en gång reste sig. \'id grundgräfningar

öster om hufvudbyggnaden har man påträffat

talrika människoben, sannolikt härrörande från

klostrets gamla begrafningsplats och endast ett

stenkast söder om stora huset finnes enligt upp-

gift omedell)art under jordytan murar och grund-

valar, sannolikt rester af khxsterhusen. litt om-
råde här invid kallas af ålder »munktäppan».
( )fvan jord återstår af klosterbyggnaderna föga:

hit torde kunna räknas kiillarcn under den nu-

varande södra flygeln, som innesluter ett par

vackra krysshvalf och ett par tunnhvalf, hvilande

på tegelmurar lagda i medeltida förband, samt
möjligen en liten byggnad på k\adratisk grund-

Källarc under södra gårdsflygeln.

plan belägen alldeles intill sjöstranden och in-

nehållande ett par hvälfda källarrum. I den
n}-ssnämnda södra flygelns västra yttervägg sitter

inmuradt ett fragment af en grafsten från klostret

med inskrift: ANNO DNI MDXVIII (OBI)IT
THOMAS (LA)URENCII _H år 15 18 dog
Thomas Larsson). — Möjligen skulle man
genom utgräfningar i parken kunna bringa i

dagen grundvalarna till klosterhusen och få en

julita på 1600-talct. K-'|>ia af ni (.Ijomåliiiiig af Allait van Kvinlingfii.
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Fasaden åt sjösidan.

föreställning om deras inbördes läge och stor-

lek.

Enligt en målning af Allart van Everdingen

i Rijksmuseum i Amsterdam, hvaraf en kopia

finnes på Julita gård, var hufvudbyggnaden un-

der 1 6oo-talet uppförd af trä med fyra längor

kring en sluten gärd. Möjligen var det denna

byggnad som afbrann år i 744 och därefter er-

sattes af den ännu kvarstående i tre våningar

uppförda hufvudbyggnaden. Denna gör intryck

af att vara uppförd i ett från grunden till öf-

versta våningen, något som ytterligare styrkes

däraf att rester af fast inredning från i 740-talet

finnas bevarade i alla våningarna. Det uppgif-

ves att materialier till byggnaden togos från de

gamla klosterbyggnaderna, af hvilka de sista

resterna ofvan jord sannolikt nu nedrefvos.

Sin nuvarande karaktär i det yttre har huf-

vudbyggnaden på Julita gård erhållit genom en

tydligen ganska omfattande reparation, som verk-

ställdes på I 790-talet, från hvilken tid också den

fasta inredningen i byggnadens märkligaste rum,

den stora salongen en trappa upp, härstammar.

Fasaden mot väster, sjösidan, är indelad genom

JULITA F0P3IA VÄWNUEfJ

obetydligt framspringande risaliter, markerade

genom i putsen rusticerade pilästerliknande hörn-

partier; mellan de olika våningarna löpa hori-

sontala listverk. Det smala midtpartiet krönes

af en lågspetsig gafvelfronton med urtafla. Of-

vanför den af en enkel sandstensomramning om-
gifna portalen sitter en vapensten med ätterna

Palbitzkys och Sjöblads vapen och å en sand-

stenslist mellan andra och tredje våningen läsas

orden: HURU SKAL lAG WEDERGELLA
HERRANOM, ett vackert uttryck för den tack-

samhet som besjälade ägaren till det präktiga

herresätet. Den nämnda vapenskölden syftar

på Axel Gottlieb Palbitzky (| 1750) och hans

hustru Charlotta Sjöblad (y 1770), under hvilkas

tid byggnaden efter i 744 års brand torde hafva

blifvit uppförd.

Den ned mot sjön sluttande gårdsplanen, som
upptages af en stor »rundel» med blomster-

grupper, begränsas af tvenne likaledes af sten

byggda flyglar, af hvilka den södra är uppförd

öfver den förutnämnda hvälfda klosterbyggnaden.

Flyglarna vända gaflarna mot gården och deras

fasader äro liksom hufvudbyggnaden indelade

med rusticerade putspilastrar. I den södra flygeln

äro inrymda gårdskontor, kök m. m., i den norra

I. Förstuga. — 2. '/'rappa. — 3. Logg/a. — 4. Sofriun. — 5. Skrifrum. — 6. Rökrum. — 7. Frukostrum. — 8. Öfre förstuga.
— 9— 12. Salonger. — 13. .Stura malsa/rii. - 14. .'irrvcrijigsruiii. — 15. Gästrum. - 16. Stora gallerift. — 17 19. Bihliotcksruni.
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1-as.adcn åt parken (öster).

en gästvän ing.

nuvarande äi^aren uppförda stall och vagnshus,

tvenne stenbyggnader med karaktär af till gårds-

komplexet hörande flyglar.

Ilufvudhyggnadens grundplan är onkel och

regelbunden: en med långsidorna })arallell s. k.

hjärtmur delar den midt itu och i bottenvånin-

gen led(T en smal stenbelagd förstuga midt

genom huset med utgång äfven åt

den ()fre, östra sidan. Trapporna

ligga invid östra sidan i byggna-

dens södra del. Den ursprungligen

sliita ("")stra fasaden har af löjtnant

A. liäckströjm fr>rsetts med ett fram-

springande midtparti, som i botten-

\-åningen hvilar på murpelare med
bågar, bildande en skus^grik loggia,

och i de ()fre våningarna innehåller

ett par stora, ljusa rum.

Bottenvåningen innehåller på

hvardera sidan om f()rstugan fyra

kvadratiska rum, af hvilka ett upp-

tages af trapphuset ocdi de utefter

främre fasaden belilgna utgöra äga-

rens hvardagsvåning. 1 lufvudvånin-

gen ligger en trappa upp; utefter

östra sidan mot s]nn ligga den stora

salen och tx-rnne salong(M-, åt öster

(;n saloni>- och dd inom (Umi n\ii

ned mot .sjön äro af tillbyggnaden belägna rummet. Två trappor

upp ligger utefter nästan hela hufvudfasaden

»galleriet», ett ståtligt rum med en den vid-

sträcktaste utsikt öfver Oljarens glittrande vat-

tenspegel. För öfrigt upptages denna våning

af ett antal gilstrum samt ett n)'inredt biblio-

teksrum mot öster.

I rummens fasta inredninij finnas ännu rester

L<\i(i4ian (nr 3 å plii
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Stora galleriet (nr i6 å ])lancn).

härstammande frän deras äldsta tid, 1740-talet. rårna äro från denna tid, golffriser af kalkstens-

De flesta dörrfodren liksom de breda enkeldör- hällar finnas i några rum och några öppna spisar

Matsalen (nr 13 ä planrn).
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Salongen (nr lo 'i phmcn).

med omfattningar af sandsten hafva den för

denna tid karakteristiska profileringen med re-

miniscenser från l)arocktiden. Taken visa ännu

i flera rum en indelning med ett af en enkel

ram omgifvet midtfält, som likaledes utgör en

erinran om barockens rika plafonder. Miirkligast

är taket i öf\ersta våningens långa galleri, ett

v;il(ligt tunnhvalfsliknande spcgelhvalf med fält-

indelning ofvan en kraftigt framspringande list.

— Väggdekoration från tiden omkring 1750
finnes endast i ett rum, den stora matsalen en

trappa upp. \'id en reparation år 1892 upp-

täcktes nilmligen tlär, under en senare öfvermål-

ning med oljefärg, spåren af dekorativa mål-

ningar utförda direkt ])å den putsade mur}-tan,

något i och för sig ganska ovanligt. Så godt

sig g()ra lät blottades dessa illa åtgångna rester

och k(Mnplett(>rades och renoverades af hr Kmil

(jsterman.

Byggnadens hvad tlen fasta inredningen an-

går präktigaste och bäst bibehållna rum iir den

stora salongen en trappa upp, härstammande

från 1790-talet, då huset (enl. uppgift 1791) i

sin helhet undergick reparation. Rummet ifråga

har tre fönster åt sjösidan och ursprungligen

endast två dörrar å kortsidorna; en ny dörr har

i senare tid upptagits på den inre långväggen.

De gamla, små enkeldörrarna från 1 740-talet

hafva bibehållits, men de äro omgifna af rent

gustavianska foder och krönas af dörröfver-

stycken, hvilka liksom väggbeklädnaderna äro

målade i olja på duk i för 1 790-talet karak-

täriska färger, hvitt och ljusblått. Väggfälten

omgifvas af ramar med blomrankor i grisaille

mot brunröd botten .samt af vertikala pannå-

liknande bårder med ornament i reliefstil å Tan-

ticfue mot ljusblå botten. På den inre väggens

nedre horisontalbårder äro anbragta ätterna Pal-

bitzkvs och Sjöblads vapen, under det att den

karakteristiska kakelugnen krönes af en urna

med ett monogram: A. Äf. P. D. M. Mono-

grammet betecknar Adam Mattias Palbitzky och

hans fru Dorothea Morén, hvilka på 1 790-talet

läto inreda salongen. Vapensköldarna däremot

utgöra en erinran af byggherren och hans fru.

fämte den stora matsalen och den nyssnämnda

salongen finnas i denna våning ytterligare tre

salonger, däraf en i det förut omtalade åt östra

3
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BalkongnunillCt (m 12 å planen).

sidan framspringande nya midtpartiet, ett synner-

ligen elegant rum med ett par väggfasta speglar

i empirestil frän det gamla Braheska huset i

Stockholm mellan fönstren på kortsidorna. Fön-

stren, som räcka ända ned till golfvet, erbjuda

en förtjusande utsikt öfver parken med dess

blomstergrupper, terrasser och en fontän i fon-

den.

Rummen pä Julita äro till större delen mö-
blerade med gamla möbler och pr3^dda af

konstföremål af olika slag, till större delen hop-

bragta af den nuvarande ägaren. Då det skulle

Utsikt öfver parken.
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I iljcniåiiiiii^rar af PcT I lilicslriini.

fcira för lant^t att omnämna allt som kunde

vara af intresse, skola vi här endast päjjeka de

anmärkningsvärdare fciremålen inom olika hufvud-

grupper, möl)ler, större och smärre prydnads-

föremål, taflor etc. - Bland möblerna dominera

de »hvita möblerna», svenska stolar och soffor

i rokoko, gustaviansk stil eller tidig empire af

kända typer i en mängd olika varianter. Sär-

deles elegant är möbeln i stora salongen, i em-

I)irestil i hvitt och guld, kliidd med ljusblått

siden. 1 de andra salongerna i denna våning

liksom äfven i det stora biblioteksrummet två

trappor upp stå gustavianska möbler af olika

typer, under det att den stora matsalen i hufvud-

våningen är möblerad med stolar i rokokostil,

moderna kopior efter gamla dylika. — Stilperio-

derna före rokokon äro i allmänhet icke rikare

företrädda i julitasamlingarna; hit kunna räknas

det stora matbordet i matsalen, som är en af

Stockholmssnickaren l.öfmark utförd kopia efter

det stora italienska bordet i Nationalmusei konst-

slöjdsamling samt ett par stora, men jämförelse-

vis enkla kabinettskåp från 1 6oo-talet, det ena

i en af salongerna, det andra i ägarens arbets-

rum i bottenvåningen.

I)hmd <">friga svenska 1 700-talsmöbler k\mna

niimnas några rokokobyråar af vanlig typ, en

elegant gustaviansk byrå med inläggningar och

bronsbeslag i stora salongen, en gustaviansk

sekretär m. m. I den nya salongen en trappa

iip[) står bland annat ett serveringsbord af ma-

hogny med skifva af fajans i blått och hvitt

prydd med ett monogram innehållande bok-

stiifverna E. D. T. — Empiren företrädes, utom

af talrika sittmöl)ler i flera rum, äfven af ett

par små eleganta förgyllda väggbord i biblio-

teksrummet i öfversta våningen, och i ett gäst-

rum i denna våning lägger man märke till en

visserligen rätt tung, men mycket karakteristisk

byrå i senempire af mahogny med ett par väl-

diga ymnighetshorn å fasaden, signerad af »snic-

karen och schatoullmakaren» D. Sehfbom, som.

blef mästare i Stockholm år 1800 och dog 1837.

AIöl)leringen särskildt i salongerna kompletteras

af präktiga speglar i gustaviansk stil och em-

pire, några par gueridoner från början af i 800-

talet samt en vacker samling klockor, väggur

och golfur, spridda i de olika rummen. Bland

golfur kunna nämnas tre st. af s. k. Stjärnsunds-

typ, ett signeradt »HOS P. ERNST I STOCK-
HOLM N:o 377», ett märkt y>En'k Wasbcrg

N:o joS--'' och ett af urmakaren O/of Os:fii/aii
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Riibensrummet (nr ii ä jilanen).

/ Nyköpingy>. I arbetsrummet i bottenvåningen

hänger en vacker gustaviansk pendyl af för-

gylldt trä, signerad » Claes

Berg, Stock/iolin» , i stora sa-

longen en dylik af y>MatJi.

K^iUberg, Stockholmy> och i en

liten hvardagsmatsal i botten-

våningen en pendyl i senem-

pire med tvenne delfiner i

förgylldt trä, signerad »7^.

Strengbe)g, StockIiolmy>. —
Gueridonerna i en af mellan-

våningens salonger uppbära
ett par eleganta kandelabrar

af marmor och brons med rik

glasbesättning och en ännu
ståtligare dylik pryder ett

bord i stora salongen.

Samlingarna af möbler och
konstslöjdföremål på Julita in-

nehålla väl icke några unika

dyrbarheter, men de äro dock
af stort intresse ur kulturhi-

storisk synpunkt just genom

sin rikedom på sådana saker som varit i allmänt

bruk i herremanshemmen i mellersta Sverige un-

Enirérummet (nr 9 å pianon).
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Bih!ii)tekct i öjic viinin<^cn un i; .i |ilaiuiiy.

der 1 70( )-tal(jts senare och 1 8oo-talets förra del. nämnas några af silfversakerna. En utsökt liten

Bland de talrika sniilrre föremål af olika slag, sak är ett saltkar på tre låga bockfötter med
glas, [jorslin och fajans, brons och silfver som en midtkolonn, uppbärande en figur, sannolikt

ilro placerade i rummen må h;\r till sist endast ett Niirnbergerarbete från början af 1 6oo-talet.

Biblioteket i öfic våningen (nr i<) i\ ]>l:uicn).
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Det svenska silfversmidet företrädes af en till

ett 50-tal uppgående samling- bägare, större och

mindre från i 700-talet, de flesta inköpta inom

Södermanland; vackra arbeten äro en tekanna

i rokokostil utförd år 1771

af guldsmeden iVlodin i

Sundsvall samt en liten soc-

kerskål i empire af guld-

smeden H. G. Vogt i Kri-

stianstad år 1826.

Återstår sludigen den till

omkring 120 nummer upp-

gåendetafvelsamlingen,som
äfven den är spridd i de

olika rummen i alla tre vå-

ningarna. — Den utländ-

ska målarkonsten är här

hufvudsakligen företrädd

"^enom arbeten af neder-

ländska mästare från 1 600-

och 1 700-talen. I David

Teniers d. y:s art är en

målning framställande en

interiör med drickande och

rökande bönder, och hans

holländske samtida Adrian

v. Ostade har utfört en in-

teriörbild med liknande staf-

fage, spelande, drickande och rökande bondfolk.

I ett par andra samtida interiörer föras vi in i

finare sällskapskretsar, bland kavaljerer och damer
i eleganta modedräkter från 1600-talets midt

som musicera och dricka, kompositioner i litet

Mathias Palbitzki d. ä.

format i Dirk Hals eller Pieter Coddes art, den
ena försedd med signaturen »6". KanipT>. Bland

andra må nämnas flera goda arbeten F. Franc-

ken och Steenw^xk. Rätt goda prof på neder-

ländsk landskapskonst ut-

göra ett par större dukar, af

hvilka den ena tillskrifvits

den hufvudsakligen i Ut-

recht verksamme Roelant

Saverij. Ett porträtt i bröst-

bild af en ung man med
rödt hår och spetsigt hak-

skägg, iklädd mörk dräkt

med stor pipkrage bär sig-

naturen ^» Ravcnsteijn (sic)

i622>->. — Den i Berlin och

Italien utbildade Matteus

Terwesten (1670— 1757),

verksam i Haag, är före-

trädd med en stor målning

framställande en »Venus

triumf» eller en »Liebes-

garten», en figurrik kom-
position i mörka färger. I

matsalen i bottenvåningen

hänger ett stort stilleben,

jaktstycke med skjutet vildt

samt ett par blomstermål-

ningar. Af en flamsk konstnär är sannolikt en

stor duk framställande Pan hos ett bondfolk,

och på ett original af Kubens återgår kompo-
sitionen i en tafla framställande drottning To-

myris med Cyri hufvud, hvartill ett motstycke

Paul Khewenhiillcr.i?)
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finnes i Gryts k)'rka i

Södermanland. I den

lilla salongen, »Rubens-
ruinmet», upptages

fondväg-gen af en stor

målning i Rubens art

framställande Salome
frambärande Johannes
Döparens hufvud.

Bland taflor af sven-

ska konstnärer mä i

främsta rummet näm-
nas icke mindre än tre

dukar af Per Hilleström.

Två af dessa äro mot-

stycken framställande

den ena en tvätterska

framför sin bunke, den

andra en kokerska med
en hare i handen; båda
äro knästycken i natur-

lig storlek, ett format

som Ililleström jäm-

förelsevis sällan använ-

de och hvari hans konst-
Fru Lilly Bäckström. r)ljciiialr

närliga kvaliteter icke komma till sin rätt så som
i de bekanta små genrescenerna i litet format. Af-

vcn en dylik finnes i Julitasamlingen framställande

en gul)be i röd rock och gröna by.Kor som spelar

fiol och sjunger, under det att hans gumma står

i bakgrunden och hör på. — Bland öfriga här

företrädda svenska konstnärer må nämnas Johan
Gustaf .Sandberg, l'erdinand Fagerlin med en

liten ski>^/, Alfred W^ahlberg med ett landskap,

Per lekström m. fl. Af Edvard Perséus är en

stor skizx till en liflig och figurrik komposition

framställande hur (iöran Persson utlämnas till

hertigarnes knektar». — Josef Magnus Stäck är

företrädd med en liten Stockholmsbild. Af stort

typografiskt intresse äro fyra st. grått i grått

målade taflor med ut-

sikter öfver Uppsala
från 1 700-talet, hvilka

en gång suttit som dörr-

öfverstycken på Upp-
sala slott; de framställa

domkyrkan och slottet,

Gustavianum och ärke-

biskopshuset, domkyr-
kan och seminariet samt
en vy öfver södra de-

len af staden.

Bland målningarna

finnas cirka 25 porträtt,

hvaribland ett flertal

kopior af porträtt af

ägare till Julita, hvar-

till originalen finnas på
det närbelägna Äs. Lo-

ren z Pasch d. y. har

signerat ett år 1748
måladt porträtt af prä-

sten dr. Olaus Bäck-

man, och i ägarens pri-

vatvåning hänga några

släktporträtt, däribland ett framställande fru Lilly

Bäckström måladt af Amalia Lindegren 1871.

Löjtnant Bäckströms samlarintresse omfattar

emellertid icke allenast konst och finare konst-

slöjdföremål; till »högreständsafdelningen» inom
hufvudbyggnaden på Julita sluter sig den i

parken, nere vid Oljarens strand belägna »all-

mogeafdelningen», ett helt friluftsmuseum med
icke mindre än 8 gamla, från olika gårdar i

bygden ditförda byggnader, stugor, bodar, lada,

bastu, m. m., alla fyllda af en till flera hundra

nummer uppgående samling af föremål af alla

slag, husgeråd och redskap, möbler och dylikt,

likaledes från den kringliggande bygden. Detta

friluftsmuseum, som uppkallats efter sin berömda

af Amalia I-indegren 1871.

Ska lisen.

2.\i)



SVENSKA SLOTT OCH HERRESÄTEN

Skansen. Skansen.

förebild Skansen, är kringgärdadt med ett stäng-

sel, men för öfrigt står allt här öppet och god-

sets och traktens folk hafva när som hälst fritt

tillträde till området. »Skansen» vid Julita är

en i trakten vida bekant vallfartsort och den

naturliga medelpunkten för hembygdsfester o. d.

Parkområdet sträcker sig söderut utmed sjö-

stranden ända ned mot sockenkyrkan och det

närbelägna Gimmerstas park.

Ett stycke norr om Julita gård i en mot
söder nedåt sjön sluttande backe ligger en stor

nästan slottslik byggnad, det af löjtnant Bäck-

ström nyligen uppförda Julita ålderdomshem,

där godsets underhafvande kunna påräkna en

fristad på sin ålderdom. Den stora byggnaden,

uppförd af sten erinrar med sitt midtparti och

sina båda kvadratiska sidopartier om Runsa
slott i Uppland vid Mälaren och har plats för

omkring 30 pensionärer. — Flertalet arbetare-

bostäder och ekonomib3^ggnader på Julita hafva

under senaste tid blifvit om- eller tillbyggda.

Julitagodset består nu af hufvudgården Julita

gård samt Berga, Lilla Daviken, Djiipanboda,

Kil, Källarboda, Nybble, Ofvankil, Risinge, Ske-

nela, Väsby, Brynstorp, Stora Girtorp, Roxmo,
Stockholm och några smärre lägenheter samt

ögrupper i Hjälmaren, tillsammans utgörande

nära 22 mantal och omfattande något öfver

3,000 hektar, hvaraf cirka 750 hektar åker och

äng, resten skogsmark. På egendomen finnas

ångsåg, kvarn och tegelbruk; det sammanlagda
taxeringsvärdet uppgår till i rundt tal 600,000 kr.

Julita ålderdomshem.
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GIMMERSTA
JULITA SOCKEN, OPPUNDA HÄRAD, SÖDERMANLANDS LÄN

Af OUSTAF UPMARK

Gini!inji'sUi) l)cl;lL;('t vid ("»strå stranden af g"ård med anor från medeltiden, dimmersta
den stDra sym ( )ljaren i västligaste delen (Gymbristad) omtalas nämligen redan år 1262

af Södermanland är, liksom det vid sam- och tillhörde i början af 1 300-talet riddaren

ma sjö något längre norrut belägna Julita, en Karl Näskonungsson (y 1350-talet), som våren

;7/,s-;7>-/ fnin terrassen öfvcr sjön Öljarcn.
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Glmmersta från gårdssidan.

af de tolf jordägande män inom Södermanland,

som på 1320-talet jämte landskapets lagman
öfversågo Södermannalagen. Gårdens öden un-

der de följande hundra åren äro icke kända.

Kring midten af 1400-talet tillhörde en del i

Gimmersta Narve Jeppeson, en annan del rid-

daren och riksrådet Magnus Stensson Gren (j-

1473). Den sistnämnde gifte sig med Narve
Jeppesons dotter, Gertrud Narvesdotter och

skänkte henne år 1462 Gimmersta som mor-

gongåfva; fru Gertrud bebodde gården som
änka ännu år 1492. Hennes dotter Philippa

iMagnusdotter blef gift med riksrådet Bengt
Ryning (f 1500-talets början) och Gimmersta
tillhörde sedermera till inemot midten af 1600-

talet medlemmar af ätten Ryning, nämligen herr

Bengts son, riksrådet Erik Ryning (y 1520 i

Stockholms blodbad), hans son Nils Ryning (f

1578), dennes son Erik Ryning (j" 1613) och

dennes son Olof Ryning
(f 1620-talet), som

lämnade gården i arf till sin dotter Kristina

Ryning, gift år 1634 ""ned riksrådet friherre

Peder Ribbing (j 1664).

Liksom förut inom den Ryningska gick Gim-
mersta nu i flera generationer i arf inom den
Ribbingska släkten; ägare voro Peder Ribbings

son, landshöfdingen Leonard Ribbing ("j" 1687),

hans son Konrad Ribbing (f 1736), under hvars

tid den ännu kvarstående hufvudbyggnaden torde

hafva uppförts, dennes son Lennart Ribbing (|

1 796) och slutligen dennes tre söner Gabriel,

Per och Seved Ribbing; de båda förstnämnda

afledo ogifta år 1805. — Samma år inköptes

Gimmersta, då uppskattadt till ett värde af

120,000 riksdaler banko, af ägaren till Eriks-

berg David Gotthard Hildebrand (f 1808), som
gjorde gården till fideikommiss för sin syster-

son friherre Carl Carlsson Bonde (f 1854), hvil-

ken efter sin morbroder blef innehafvare äfven

af Eriksbergs fideikommiss. Gimmerstas fidei-

kommissnatur upphäfdes år 1828 och Gimmer-
sta försåldes af friherre C. C. Bonde till dennes

yngre son friherre Knut Philip Bonde hvilken

i sin tur sålde det till sin äldre broder friherre

C. J. Bonde
(f 1895). De båda gårdarna hafva

sedan dess varit förenade och ärfdes af friherre

Carl Jedvard Bondes son öfverstekammarjunka-

ren friherre Carl Carlsson Bonde, som sedan

år 1876 är gift med friherrinnan Sophie Beck-

Friis.

Den nuvarande hufvudbyggnaden på Gim-
mersta och de densamma omgifvande fyra flyg-
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Gårdsplanen med flyglar.

larna härstamma efter all sannolikhet från den

tid då Konrad Ribbing (f 1736) var gärdens

ägare. Hans fader Leonard Ribbing dog redan

år 1687, då Konrad var 16 år gammal; modern,

Katarina Falkenberg afled på flimmersta först

år I 7 I 6. 1 )e rester af l))-ggnadens äldsta fasta

inredning, som finnas i behåll, tyda också på
att Konrad Ribbing icke bcirjat bygga på Gim-
mersta förrän ett eller annat årtionde in på
det nya århundradet, sannolikt först efter mo-
derns död. Ar 172g erhöll han som ägare till

(iimmersta patronatsrätt till Julita pastorat, hvars

kyrka han återuppbyggde, något som väl san-

nolikt skedde först sedan han fått sitt hus på
(iimmersta färdigt. IJess byggnadstid skulle så-

lunda kunna sättas till 1720-talet.

De herremansboningar som under denna tid,

efter Karl XI:s reduktion och »den stora ofre-

den ; under Karl XII, upi)fc)rdes i Sverige, hade

i mångt och mycket den karolinska tidens prä-

gel, men saknade dess storslagenhet i anliigg-

ning och genomförande. Billigare material och

enklare dekorationssätt kommo ofta till använd-

ning. Det är i detta afseende lärorikt att jäm-

föra exempelvis just de två gårdar som nu äro

förenade i friherre Carl Carlsson Bondes ägo,

det praktfulla Eriksberg från den karolinska

konstens glansperiod och Gimmersta från 1700-

talets början.

Ciimmersta är hvad anläggningens hufvud-

drag angår fullständigt karolinskt; den nära in-

vid sjön belägna hufvudbyggnaden flankeras åt

öfre sidan af ett par större och ett par mindre

fristående flygelbyggnader med branta tegeltak,

som omsluta en stor gård. Fasaden är åt denna

sida försedd med ett framspringande midtparti

och tvenne likaledes framspringande sidopartier;

taket är ett s. k. säleritak med en rak mellan-

vägg mellan de båda tegeltäckta takfallen, allt

i enlighet med hvad som brukades under 1 600-

talets senare del. - - I olikhet mot de karolin-

ska slotten innehåller Gimmersta blott en egent-

lig våning, belägen en trappa upp från gården

räknadt. Den låga bottenvåningen är genom
ett vinkelrätt mot husets längdaxel gående tunn-

hvalf delad i två delar, hvardera innehållande

två parallellt lagda tunnhvalfstäckta rum. De
fränu-e af dessa hafva fönster åt gården och in-

rymma köksdepartementet, de bakre äro mörka

källarlokaler.

Cienom den i det förutnämnda midtpartiet be-

lägna porten inträder man i en liten förstuga,

Tunnhralfsiäckt mm i boticnråningrn (tjänstefolkets malsal).
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Finstugan.

frän hvilken trappor i dubbla armar leda upp
till en större hall, täckt med krysshvalf, en an-

läg-o-nino; för hvilken det karolinska tidehvarf-

vets ståtliga dubbeltrapps- och förstuguanord-

ningar varit en tydlig om också icke uppnådd
förebild. Förstugan är ombyggd på 1850-talet.

Dubbeltrapporna gingo förut fram till nuvaran-

de matsals- och serveringsrumsdörrarna och mel-

lan trapporna fanns en utskjutande balkong.

Från förhallens bakre del leder en dörr in

till den stora salongen, det rum hvari de tal-

rikaste resterna af den äldsta fasta inredningen

äro bevarade. De breda enkeldörrarna äro om-
gifna af foder med en om barocktiden erinran-

de profilering, nu målade i hvitt, men med en

för I 700-talets början karakteristisk grågrön färg

inunder. De Ryningska, Ribbingska, Hilde-

brandska och Bondeska vapnen, som pryda dörr-

öfverstyckena, äro af yngre datum. Väggytorna
täckas af väfda s. k. skogstapeter m.ed figur- och

djurstaffage af en behaglig, harmonisk färgver-

kan; eldstaden, en ursprungligen öppen spis med
en nisch i öfre fältet, omgifven af pilastrar och

listverk med stuckornament, krönes af ätten Rib-

bings vapen, likaledes utfördt i stuck. Taket

slutligen är försedt med en midtdekoration af

en i vinklar- och bågar böjd ram, åter en för-

enklad kvarlefva af barocktidens praktfulla stuck-

plafonder.

Liknande takdekorationer och äfven dörrar

med gamla foder finnas i behåll i flera af de

andra rummen. I skrifrummet till höger om
stora salongen och i matsalen intill förhallen

finnas i behäll ett par enkla öppna spisar från

1 700-talets början, i öfrigt kakelugnar från

äldre och senare tid. — Byggnaden i sin hel-

het reparerades och iordningställdes dels år

1876, då friherre Carl Carlsson Bonde gifte sig

och beboddes af familjen ända till år 1897, då

Salongen.
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friherre Bonde flyttade till Eriksberg, dels år

I g 1 1 då det togs i besittning- af ägarens äldste

son, hofjägmästaren friherre Carl Gotthard Bon-

de och hans

maka friherr-

innan Inge-

borg Thott.

Under mel-

lantiden har

Gimmersta
endast tillfäl-

ligtvis varit

bebodt. Från

slutet af 1 800-

talet härstam-

ma ett par till-

byggnadervid

hufvudbygg-

nadens gafvel-

sidor.

Bland mat-

salens möbler

må särskildt

nämnas ett ko-

lossalt skåp

af valnöt från

1 700-talets början, ett gammalt skänkbord af

originell typ, som stammar från Gimmersta, samt

en konsolpendyl med rika bronsbeslag signerad

»Petter Söder-

man Stock-

holm». I för-

stugan finnes

ett golfur af

Stjärnsunds-

typ, signeradt

å taflan: A.

^OLHA-
AIAR 283

ST:SUND
och sålunda

härstamman-

de från den

af Kristoffer

Matsalen.

Polhem grun-

dade urfabri-

ken på Stjärn-

sund.

Ett annat

prof på sam-

ma tillverk-

ning utgör

ett golfur i stora salongen, signeradt å taflan:

»Stiernsunds Manufaktur»; fodret är här i roko-

kostil, en praktpjäs i grönt och guld med rika

ornament och chinoiserier. — Rokokon företrä-

des bl. a. genom en synnerligen präktig byrå
med tre lådor, af jakaranda och rosenträ med

rika bronsbe-

slag och skifva

af kolmårds-

marmor,å bak-

sidan signerad

med bokstäf-

verna C. L. N.

i brännstäm-

pel, hvilket an-

ger den som
ett arbete af

den framstå-

ende Stock-

holmssnicka-

ren Carl Lud-

vig Neijber,

som blef mä-
stare i Stock-

holm 1756
och dog I 798.

Från det gu-

stavianska ti-

dehvarfvet

härstammar en i friherrinnans skrifrum hän-

gande stor spegel i rikt skulpterad och för-

gylld ram, som å baksidan är försedd med Stock-

holms Hall-

stämpel och

årtalet 1784.

Empiren slut-

ligen represen-

teras af en del

af möbleman-

get i stora sa-

longen, stolar

och länstolar

i hvitt och

bronsgrönt,

bland hvilka

flera äro för-

sedda med
Stockholms

stolmakare-

ämbetes van-

liga pappers-

stämpel samt

signaturen M.

Skrifrum. L- B., inbränd

i träet.

I friherrinnans skrifrum, som har en ele-

Louis XVI-möbel med modern klädsel,

märkes en byrå, signerad -^Axel Eundelius

gant
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Öfrersteka ni ni a rjunka ren

Friherre Carl Carlson Bonde.

Stockholm». Väggarna i detta rum prydas af

ett tiotal taflor, hvaribland af moderna svenska

konstnärer märkas Alfred Wahlberg, Olof Ar-

borelius, Eugéne Jansson med ett Djurgårds-

motiv signeradt 1890, m. fl. I matsalen hänga
några porträtt, hvaribland må nämnas ett barn-

porträtt i half figur framställande David Gott-

hard Hindrich Hil-

debrand (f. 1761,

•j" 1808) vid 8 års

ålder, ett bröst-

bildporträtt af fri-

herre Carl Göran
Bonde (f. 1757, "j"

1840), samt ett

porträtt likaledes i

bröstbild af gref-

vinnan Mina Bon-

de f. Lewenhaupt

(f 1 899), måladt

1852 af Stever.

Från förhallen

leder en trappa

upp till vinden, där

säteritakets viil-

diga timmerkon-

struktioner upp-

lysas genom fön-

stren i takets mel-

lanvägg. Vindens

västra del liksom

gfaflarna innehålla

ett antal sof- och

gästrum. At

sjösidan befinner

sig en stor i trii

bvggd och af

klängväxter öfvcr-

vuxen veranda,

från hvilken man
har en hänförande

utsikt öfver Olja-

rens vida vatten-

spegel. Gårdsplat-

sen begränsas här

af en hög- terrass-

mur, som löper i

stranden och omgifves af höga lummiga träd.

Omedelbart söder om byggnaden faller den

lilla Aspån ut i Öljaren. En tilltalande och

karakteristisk utsikt erbjuder sig också från huf-

vudbyggnaden öfver den öfre gården, omgif-

ven af de fyra flyglarna och med ett stort

träd å midten. P>akom flyglarna resa parkens

träd sina lummiga kronor och 1 fon-

gården

mängd

Hofjågmäatarcn

Friherre Carl Gotthard Bonde.

en halfcirkel nere vid sjö- vudbyggnaden 1

den af en allé midt emot gården skymtar

man stallet och öfriga ekonomibyggnader. I

en lanternin på stallbyggnaden hänger en stor

ringklocka med inskriften: »Leonhardus Ribbing

Liber Baro ac dominus in Gimmerstad me fieri

curavit anno domini 1674». (= L-eonard Rib-

bing friherre och herre till Gimmersta lät för-

färdiga mig i her-

rens år 1674).

Norr om går-

den ligger träd-

med en

växthus

och orangerier, del-

vis härstammande

från den Ribbing-

ska tiden på i 700-

talet och med ett

antal ovanligt stora

fikon- och mull-

bärsträd, som fin-

nas upptagna i en

år 1 805 upprättad

beskrifning öfver

Gimmersta, förva-

rad i gårdsarkivet.

— Så när som på
några inventarie-

förteckningar har

detta arkiv, som
innehåller handlin-

gar från I 500-talet

och framåt, blifvit

öfverfördt till och

införlifvadtmed ar-

kivet på Ericsberg.

I Gimmersta ar-

kiv förvaras dock

Magnus Grens

tvenne morgongåf-

vobref å Gimmer-

sta daterade den

3 I januari och 2 5

april 1462. —
Intill trädgården,

strax norr om huf-

te^relbruk och norr

Friherrinnan Sophie Bonde

född Beck-Friis.

Friherrinnan Ingeborg Bonde

född Thott.

ett

därom, bort emot Julita sockenkyrka sträcker

sig en vidsträckt park.
'

Godset skall hafva ökats icke obetydligt af

Ribbingarna, men för öfrigt anföres angående

ägorna som en egendomlighet att inga rågån-

o^ar numera finnas*^ kvar mellan de ursprungliga

åldriga

ScmIi i inalilaiui.

sm a

hemmanen
låni-a tider icke vare

o-rund däraf att godset sedan

sic' f(")rminskats eller för-
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storats; inom hopköpta och tillökade egendomar

äro dylika råg"ångar annars ofta förekommande.

Af ägorna ligga omkring -'j^ inom Julita socken,

resten i Flöda och ett hemman i Västra Ving-

åker. Godset utgöres af Gimmersta hufvud-

gård med ett 50-tal underlydande gårdar, af

hvilka Viksäter och Nygård äro de största.

Hela arealen uppgår till omkring 5,588 hek-

tar, hvaraf 3,974 hektar skogsmarker och 1,614

hektar åker; tegelbruk och kvarn finnas. Sam-
manlagda taxeringsvärdet uppgår till 1,063,700

kronor.

David Gotthard Hindrich Hildcbrand.
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FOGELSTAD
JULITA SOCKEN, OPPUNDA HÄRAD, SÖDERMANLANDS LÄN

Af SIGRID LEIJONHUFVUD

Fogelstads äldsta öden äro förknippade med
julita klosters och Julita gårds. Det hörde

ännu till Julita, då det år 1645 t)lef Paul

Khewenhiillers frälsegods, och det bebyggdes
till säteri först åt hans dotterdotter Charlotta

Regina Palbitzki, då hon 1681 blef gift med
amiralen friherre Eric Sjöblad. Fogelstad gård

ärfdes efter dem af deras son Carl Georg, som
med en brorsdotter till ALaenusgenom gifte

Stenbock äfven blef ägare till det gamla Sten-

bocksgodset Torpa i \'ästergödand.

Efter öfveramiralen Carl Georg Sjöblads död
inköptes Fogelstad på 1750-talet af riksrådet

friherre Fabian Wrede, en af hattpartiets ledande

män. I hans släkts äqo förblef "ården omkringf

åttio år; den beboddes vid 1800-talets början

af hans sonson, statsrådet och fältmarskalken

grefve Fabian Wrede och dennes fru i andra

giftet, Agathe Bremer. Deras son, den fram-

stående artilleriofficercn och vetenskapsmannen

l-al^ian W rede, l^Vedrika I^rcmers kusin och vän,

sålde Fogelstad på 1830-talet till löjtnanten

Corps </( /(>,£,'/.<, iiona sidan.
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grefve Gustaf von Diiben, och därmed vidtager upp en svit af sofrum och hvardagsrum, mat-

det skifte i gärdens historia, som sträcker sig sal, salong, bibliotek och skrifrum. Med sitt

till våra dagar. öfver trappuppgången uppstigande torn, domi-

Grefve von Diiben dog redan 1838 och efter- nerar den redan på långt håll öfver slätten sö-

lämnade endast en späd son, som blef ägare derut. Den omgifves närmast af en präktig träd-

till Fogelstad. Sjuklig och klen under sin gårdsanläggning och en vacker och vidsträckt

uppväxttid, ägnade sig den unge mannen ej park, längre bort genomfluten af Aspån. Den
som en tidig vårmorgon hört

trastarna svara hvarandra från

parkens grandungar, förstår lätt

hvarifrån Fogelstad fått sitt namn.

Hvad Fogelstad rymmer inom
sina murar af intressanta och

värdefulla samlingar är förknip-

padt med ägarelängden sedan

sjuttio år tillbaka. Vapensamlin-

gen, som fyller en hel vägg i

öfre förstugan och lär vara god,

är i sin helhet inköpt af grefve

von Diiben. Salongens tafvel-

galleri utgöres till större delen

af ryttmästare Tamms andel i den

numera på många händer splitt-

rade stora Osterbysamlingen —
flera värdefulla målningar, de

flesta af holländska 1 600-tals-

mästare. Så är t. ex., enligt be-

med nåfjon större ifver åt sin

militärtjänst, utan tillbragte sitt

lif hufvudsakligen på resor eller

pä sin gård, där han fann sitt

bästa nöje i att samla ett utvaldt

bibliotek. Då han — den siste

af sin ätt — afled ogift under

en sjöresa till Madeira 1876, öf-

vergick Fogelstad till hans styf-

far, landshöfdingen friherre Carl

Akerhielm, och inlöstes efter den-

nes död 1880 af hans måg, rytt-

mästaren C. Aug. Tamm. Sedan

1905, då ryttmästare Tamm midt

i sin fulla verksamhet som skick-

lig landtbrukare, högt betrodd

kommunalman och ledamot af

riksdagens första kammare bort-

rycktes af en häftig sjukdom,

äges gården af hans änka, fri-

Ryttmästaren C. A. Tamm
* 1840, f 1905.

herrinnan Emma Tamm, född x^kerhielm, och nägen uppgift af Nationalmusei intendent dr L.

deras dotter, fröken Elisabeth Tamm. Looström, förhållandet med ett präktigt stilleben-

Den ursprungliga hufvudbyggningen från 1 600- stycke, ett upphängdt skjutet vildsvin, omgifvet

talet, ett stenhus med kvadratisk grundplan och af jaktredskap, som upptager förstuguväggen

spetsigt tak, likformigt sluttande ät alla fyra midt emot vapensamlingen. Däremot är den

sidor från skorstenen i midten, kvarstod ända om Carlo Dolci påminnande Magdalena med
till ryttmästare Tamms tid, ja, kvarstår ännu krucifixet, som pryder salongsväggen till vänster

till sina murar, ehuru alldeles maskeradt af den om dörren ut till salen, enligt samma auktori-

om- och till-

byggnad, som
han lät utföra.

Den verkställ-

des efter rit-

ning af arki-

tekten E. V.

Eangletochaf-

slutades i 883.

Ståtlig och be-

kväm, inrym-

mer den nu-

varande huf-

vudbyggnin-

gen på nedre

botten köks-

departement,

gästrumsvå-

ning och Ijil-

jard, on trappa Salongen.

260

tet ett verk af

en Bologna-

skolan tillhö-

rande konst-

när. Och taf-

lorna i biljar-

den äro af

svenska måla-

re från midten

af 1 800-talet.

Bland fa-

miljeporträt-

ten märkas de

här återgifna

i salen place-

rade bilderna

af friherrinnan

Tamms mor-

föräldrar, ex-

cellensen eref-
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ve A. F. Sköldebrand, memoarförfattaren, och

hans (^»-refvinna, född Ennes, det förra måladt af

V. Krafft 1833, det senare en vacker mälnin<^' af

Breda från 181 5. Den i en glasmonter i salongen

förvarade niiniatyrsamlingen förskrifvcr sig äfven

från friherrinnan Tamms släkt; dess intressantaste

nummer är ett porträtt af den år 1624 till Sverige

inflyttade kapell miistaren Anders Dtiben, stam fader

för den svenska släkten. Det är ett litet konstverk,

fullt af lif och

karaktiir, och

det enda por-

triitt af honom,

som veterli-

gen finnes, må-

ladt 1649.

Biblioteket,

ett hörnrum
med utsikt ()f-

ver parken, in-

rvmm('r dock

kanske h'ogel-

stads förnäm-

sta skatter,

(i refve Carl

Gustaf v. Dii-

ben var en in-

tresserad bok-

samlare, silr-

deles inom det

historiska och Md t Sillen.
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det skönlitterära området, och hans traditioner

hafva ui)j)tagits af nuvarande ägarinnan fröken

I{lisabeth 'l amm, som ej blott alltjämt ökar utan

äfven sjiilf ordnat samlingen. Äldre svenska hi-

.storiska författare äro talrikt representerade, och

en .sådan raritet som Johan III:s »röda bok» i

originalband inta^^er ett hedersrum. Grefve von

Diiben hade äfven lyckats förvärfva ett par hand-

skrifter af hr)gt värde: en ilhuninerad medeltida

bönbok, tex-

tad på perga-

ment och en

Tessinsk fabel-

samling i fyra

band, ett ena-

stående prakt-

verk från roko-

kotiden. Carl

Ciustaf Tessin

har själf redi-

gerat denna

samling, som
försetts med
eleganta vig-

netter och in-

ramningar af

hans hofmåla-

re Olof Freds-

berg och af

flera förnäma

dilettanter i
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hans omgif-

ning, främst

bland dem Gu-

staf III som
kronprins. De
både i konst-

närligt och

kulturhisto-

riskt afseende

synnerligen

intressanta vo-

lymerna med
sina präktiga

samtida röda

maroquin-

band utgöra

biblioteksbor-

dets förnäm-

sta prydnad.

Det stora

jordagodset

inrymmer på
sina ägor två

kvarnar, såg, Magdalena med krucifixet. Oljemålning af okiind konstnär af Boldgnaskolan.

tegelbruk, me-
jeri och har

äfven upplåtit

mark för post-

station,apotek,

läkarebostad,

marknads-

plats och två

skolhus. God-
set omfattar

ett flertal väl

bebyggda ut-

gårdar, 850
hektar åker

och stora sko-

gar omkring
den vackra

sjön Aspen
och norrut än-

da till Hjäl-

maren. Taxe-

ringsvärdet

uppgår till

700,000 kr.

Il

Kiiirhoe

]<.(>sa di 'J"iviili

Vägg i salongen med oljemålningar af
Backlniijscn

Ciiyp

Oudiy

llosa di Tivoli



Hedensö är en gård hvars anor gå till-

baka till medeltiden. Första gången den

namnes är i en arfshandling från år 1295

och från år 1359 finnes en sammanhängande
ägarelängd intill närvarande tid. Därvid är sär-

skildt anmärkningsvärdt, att gården gått i arf

inom släkterna Fargalt, Krumme, Gylta och

Kurck, oftast från

far till son, intill

år 1783, då den

genom köj) kom
till familjen Arf-

wedson, i hvars

iigo den ännu ;lr.

Niclis Raval Is-

son (Fargalt) in-

nehade lledensf)

från år 1359 ^i"

år I 380, In areftcr

gården ärftles af

hans son Ra\all

Niclisson, som äf-

ven ägde Grapsa-

l)oda - det nu-

varande Maneberg
— inom samma
socken. Efter ho-

nom kom hans son Magnus Ravallsson (14 17—
1440), så hans son Ravall Månsson (1440— 1480)

och sludigen dennes son Itrik Ravallsson (1480

— 1493), som var den siste ägaren af släkten

Fargalt. lian dog barnlös och hans änka In-

geborg Kavallsdottcr ärfdes af systern Estrid,

gift med Nils Krumme. Efter dem öfvergick

Medensö till deras sondotter Ingeborg, gift med

Kapten Nils Arfwedson.

lagmannen öfver Västmanland och Dalarne Bengt

(lylta. Han dog år 1572 och är tillsamman

med sin fru och 16 barn begrafven i Näshulta

kyrka under en dekorativ grafsten, försedd med
l)ilder och namn å samtliga. Efter Bengt Gyltas

död innehades gården af änkan till år 1587,

då den ärfdes af hennes dotter Brita, gift med
Knut Kurck. Hon
öfverlefde äfven

A år och har efter-

lilmnat minnet af

en slottsfru i gamla

stilen: kraftfull,

energisk och myn-

dig. Ar 1638 blef

hon öfverhofmä-

starinna hos drott-

ning Maria Eleo-

nora och det är an-

tagligen hon, som
byggde det första

Hedensö ute pä

ön, på dess nuva-

rande plats. Då
hon dog år 1645

ärfdes Hedensö af

hennes son Jöns Kurck. Hans son riksrådet Knut

Jönsson Kurck innehade Hedensö åren 1654—
I 6qo. Börd, rikedom och duglighet samverkade

att tidigt sätta honom på rikets högsta poster,

men han föll småningom i onåd hos Karl XI

och tillbragte sina sista år i tillbakadragenhet å

Hedensö.
" Genom sitt yrkande vid riksdagen

år 1675 å granskning af förmyndareförvaltnin-

Fru Ebba Arfwedson

född Pdlilman.
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Utsikten från balkongen öfver sjön åt ladugårdsbyggnaderna.

gen frammanade han reduktionen, som sedan

gick härdt fram äfven öfver honom själf. Ofver

honom och hans tredje fru Christina Sparre äro

ett vackert monument i hvit marmor samt en

vapensköld i rik barock uppsatta i Näshulta

kyrka, hvilken han lät ombygga på 1670-talet.

Ägaren till Hedensö är ännu patronus i Näs-

hulta socken. Efter honom fick hans son Knut

Knutsson Kurck Hedensö. Han blef fången

vid Pultava och förd till Kasan, där han under

fångenskapen gifte sig med kommendantens dot-

ter Anna Berner. F^örst efter freden i Nystad

1 72 1 återkom han till fäderneslandet och dog

på Hedensö år 1727. Hans son Axel Johan

Kurck fick Hedensö efter moderns död år i 748
och lämnade den år 1773 i arf åt sin son hof-

marskalken Knut Kurck, men reduktionen och

långvariga processer med Rosenhanarne på Hane-
berg hade gjort slut på rikedomen och Hedensö
hade under de sista ägarne fört en tynande

tillvaro. Hofmarskalken Kurck sålde år 1783
Hedensö till direktören vid Ostindiska kompaniet

Anders Arfwedson och därmed börjar en ny
blomstringstid för den gamla gården. Vid hans

död 1 80g ärfdes den af bergsrådet A. von

Wahrendorff, som år 1820 sålde gödset till

föregående ägares brorson brukspatronen J. A.

Arfwedson, en man, som gjort sig ett erkändt

namn som kemiker och som tillsamman med
Berzelius utgifvit flera värdefulla afhandlingar i

fysik, kemi och mineralogi. Såväl i Stockholm

som på Hedensö hade han egna laboratorier,

Gårdsplanen. Till höger växthus och en flvgelhvs^gnad.
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Hedensö från gårdssidan.

diir han arbetade med största intresse och fram-

^•ån^-. Han var ledamot af Vetenskapsakade-

mien och franska vetenskapsakademiens korre-

sponderande leckimot. Han var en mycket rätt-

nuHi,'- och oegennvttig man, som, då han erfor,

att hans morbror W. Holtcrman å ]*'()rsljy t^ärd

vid ( )Ijaren ville testamentera honom Forsby

med dess rika tafvelsamling, bibliotek och konst-

skatter, afböjde detta, då han ansåj^, att öfrisji-a

arfvin^ar skulk^ blifva lidande däraf och att han

ändå hade tillräckliij^t af denna världens <;oda.

Vid hans d()d 1841 öfvertos^ sonen Ludvig

Hedensö och från hans död 1 896 innehafves

gården af nuvarande ägaren f. kai)tenen vid

Scklermanlands regemente Nils Arfwedson, gift

med ICbba Påhlman.

Det är en kontinuitet till hvilken ej många

gårdar kan visa motstycke.

iM-ån illdsta tider — under Fargaltarnes och

Krummes tid — vet man ej mycket om He-

densö). Ciården låg då i sin helhet på fasta

landet, på den plats, där ännu ladugården är

belägen och kallades Västerby. Den T», dit se-

dan bostaden förlades, hette dock redan på

1300-talet Hedensö och sedan har detta blifvit

oårdens namn i samband med niimnda {öv-

ilndrin-'-. Tvdligen har detta varit under fru larna

l)rita Kurcks tid, därför talar bland annat ett

par bevarade bref, det ena från Knut Jönsson

Kurck till sin far - skrifvet år 1630 — hvari

han berättar, att han med sina bröder varit hos

farmor på Västerby och 1 ledensö, och det andra

från denna farmor (Pjrita Kurck) till sonen Jöns

dateradt: Hedensöö den 13. Febr. 1638 ».

I Vi Hedensö finnes en oljemålning, antagligen

från binjan af i öoo-talet, som visar detta första

corps de logis ute på ön, på samma plats som

det nuvarande men omkastadt, så att flyglarne

och gården lågo mot sjön. Detta dikteradt af

brons dåvarande läge, som framgår af här in-

förda teckning efter taflan. Om dessa bygg-

naders öde vet man intet med visshet, antag-

ligen ha de brunnit, hvilket drabbat så många

af våra äldsta träbyggnader. Under 1700-talet

funnos de ej mera, utan i deras ställe de två

flyglar af sten, som ännu kvarstå, hvaraf den

ena var bostad den andra köksflygel. Från

samma tid daterar sig en byggnad afsedd till

magasin och visthusbod och tilltagen efter de

fordringar, som dåtida landthushåll kräfde. Nå-

gon hufvudbyggnad fanns ej under denna tid,

utan uppfördes först år 1806 af direktör A.

Arfwedson i anslutning till de Kurckska flyg-

Samtidiot anlade han en vidsträckt en-
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Hedensö omkring 1630. Teckning efter en gnmmnl oljemålning å HedcnsO.

gelsk park, som omfattade större delen af ön

och nedlade stora summor på gårdens försät-

tande i ett värdigt skick. De följande ägarne

ha med intresse och förmåga fullföljt hans ar-

bete på gårdens förbättrande och förskönande

och Hedensö intager i närvarande stund en

rangplats bland Södermanlands herrgårdar.

Gårdens utseende under olika perioder af den

Arfwedsonska tiden finnes bevarad å tvenne på
Hedensö befintliga taflor, den ena en akvarell

af Elias Martin, målad kort tid efter sen huf-

vudbyggnaden blifvit färdig. Gården ligger än-

nu helt kalt i landskapet och pålarna efter den

gamla bron stå kvar. Den andra är en olje-

målning, signerad Edvv. Bergh 1860. Båda ut-

sikterna — liksom äfven den tidigare omnämnda
från 1 600-talet — äro tagna från motsatta stran-

den nedanför ladugården.

Den förnäma afskildhet, som är karakteristisk

för flertalet af våra herrgårdar, är näm-
ligen här mycket strängt genomförd.

Ladugården, som är nybyggd 1884, ar-

betarebostäder, mejeri och öfriga bygg-

nader för gårdens behof ligga på fast-

landet; ute på den forna ön — nu med
ett smalt näs förbunden med fastlandet

— ligger själfva herrgården i ett syn-

nerligen vackert läge, omgifven af en

vidsträckt, välvårdad park och omfluten

af Näshultasjön med dess otaliga vikar,

hvilka öfver allt skymta fram mellan

björkar och ekar. Det är idealbilden

af den leende natur, som blifvit kallad

sörmländsk.

Denna uppdelning ger åt Hedensö
en alldeles särskild prägel, som i ett

allvarligare och tyngre landskap skulle

verka för stilla, men nu bidrager att tillsamman

med tradition och kärleksfull omvårdnad skänka

åt Hedensö den gammaldags äkta herrgårds-

stämning, som så många af våra herrgårdar

förlorat, sen de upphört att vara hem och blifvit

sommarnöjen.

Från Hällsta station vid Flen—Västmanland-

banan kommer man genom ett landskap, där

fält och skogsdungar omväxla i lycklig grup-

pering, öfver en stenbro till höger om gården

vid ett smalt sund af Näshultasjön fram genom
parken till en allé, som leder rätt mot stora

trappan till en öppen gård mellan de båda

1 700-talsflyglarna med sina brutna tak. Sym-
metriskt å båda sidor om allén och något till-

bakadragna ligga vidare orangeri, stall och

vagnbod, magasin och visthusbod samt bostäder

för kusk, trädgårdsmästare och skogvaktare; allt

inbäddadt i den rikaste grönska.

Hedensö omkring 1810 SCdt frän sjösidan. lillci en akvarell af Elias AJarlin,
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Kakeluon i salongen. Skåp i öfrc hallen.

IIufvLulbyggnaden är af trä men senare teg-cl-

beklädd och putsad, med kraftiij;' pilasterindel-

ning-, en mindre balkong öfver j^orten och en

större veranda och balkong åt sj^Vsidan, hvari-

från man har (mi hilrlig utsikt öfver Näshulta-

sjön och landskapet.

Man kommer direkt in i en stor hall mod
öppen spis, till höger därom ligger biljardsalen,

till vänster arbetsrum och bakom, mot sjösidan,

gästrum, badrum och kök, som af nuwarande

ägaren flyttats frän köksflygeln. Till viinster i

hallen kxler en bnxl tra])pa till (')fr(> hallen, pa ena

sidan om denna ligger matsalen, pa den andra

sofrummen och mot s]ön fcirmak och salong.

SanUliga rum ha iuinu k\-ar ursprungliga,

statliga R(jrstrandskakelugnar; i

matsalen, biljardsalen, f()rmaket ocli

salongen med fyrkantig skänk och

rundt lif saiut dekorerade i helt

empirem()nst(M-, i de (ifriga rum-

men af d(Mi vanliga t}'i)en med
blommor pii hvarje kakel, dels i

blått dels i färger. L^tom kakel-

ugnarna och infattningen kring

dessa ha rumiuen tj nn'cket kvar

af sin ursprungliga inredning, men
de ha behållit detta obeskrifliga

något, som kallas hemtrefnad och

som är oberoende af tid och stil.

Möblerna förskrifva sig i allmän-

het från iSoo-talets senare hälft,

men det finnes äfven åtskilliga

äldre vackra pjäser som förtjiina uppmärksam-
mas, i främsta rummet det i öfre hallen stå-

ende 1 6oo-talsskäpet, som är en praktmöbel

af högt värde. Salongen är möblerad i Oscar
l:s rokoko, men har dessutom ett par gamla
rokokob}-råer af vacker form och med rika be-

slag. 1 f()rmaket hänga en del släktporträtt,

däriblantl ett intressant gouacheporträtt af kom-
merserådet Karl Kristopher Arfwedson, utfördt

på 1770-talet och enligt en anteckning bakpå

gifvet till fru Sophie Arfwedson i januari

1S54 af \ linnen M. Wahrendorff. Dessutom
miirkes ett porträtt af direktören vid Ostindiska

kompaniet Carl Abraham Arfwedson, som i an-

ledning' af de intima affärsförbindelserna mellan

Salongen.
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det rika huset Tottie

et Arfwedson och

köpmannen Clary i

Marseille i sin ung-

dom var anställd å

Clarys kontor. Vi-

dare finnas porträtt

af medlemmar af de

besläktade familjer-

na von Ehrenheim,

von Plåten, von

Stockenström, Sun-

din och von Wah-
rendorff. Af bergs-

rådinnan C. von

Wahrendorff född

Holterman finnes

dels ett godt pastell-

porträtt af Jonas

Forsslund framstäl-

lande henne som
ung samt från äldre

dagar en litografi

sign.Vigneron 1827.

Matsalen prydes

af en rikhaltig och

väl bevarad servis i

blått, hvitt och guld
— ett minne från

familjens relationer

med Ostindiska

kompaniet. I nedre

hallen befinner sig

den af nuvarande

ägaren hopbragta

samlingen svenska

fåglar uppgående
till öfver ett hundra-

tal, däribland många
rariteter. Denna till-

samman med älg-

hufvuden, öfriga

jaktemblem och va-

pen antyda ägarens

intresse förjakt, ock-

Kommerserådet Carl Arfwedson

1735—1826.

Bergsrådinnan M. C. von Wahrendorff

född Holterman.

så är såväl jakt- som
skogsvården myc-
ket rationellt bedrif-

ven; man ser ej ofta

så välskötta skotrar.

Jordbruket är i hög
kultur, men den
småbrutna terrän-

gen gör, att det är

ondt om stora sam-

manhängande fält.

Efter den stora

sjösänkningen 1861
— 1 863 består He-
densö af 500 hek-

tar åker och ungefär

2,000 hektar skog

och hagmark. Till

gården hör dess-

utom kvarn med 3

par stenar, ram såg
och ånsjsåo^ samt ett

nyanlagdt elektrici-

tetsverk, afsedt till

belysning,uppvärm-

ning samt kraft för

vattenledning och

maskiner för landt-

brukets behof såväl

vid Hedensö som
vid det närbelägna

Haneberg. Fordom
låg äfven här vid

Näshultasjöns utfall

i Hjälmaren ettjärn-

bruk, men detta

nedlades på 1850-

talet.

Hedensö med un-

derlydande Barrö,

Wad, Wästerfall m.

fl. omfattar 6
'Ys man-

tal med ett taxerings-

värde af 494,000
kronor.
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HELOONA SOCKEN, RÖNÖ HÄRAD, SÖDERMANLANDS LÄN

Af NILS SJÖBERG

Vid Nyköpingsån straxt nedanför dess ut-

lopp ur sjön Länj2^halsen äi^de riksrådet

och amiriilen Hans Kkasson (P)ielkensticrna)

år 1546 tvä gårdar Il\ arf och I lohnen, hvilka

vid arfskiftet efter honom 1571 mcHan sonen

Klas och dottern Kjerstin tillföll

den senare, som i ,S75 gifte sig

med riksrådet ( l()ran K lasson

(Stjernsköld), h vilken först skall

hafva bebyggt egendomen som
säteri och gifvit den nanuict ( hri-

stineholm efter sin hustru. 1 lan

dog 161 I, hennes dcklsår är

okändt, och de ärfdes af dottern

Maria, gift med öfverste Anders

Stjerna, som vid sin död lämna-

de godset till dottern Katarina

Maria Stj(n-na, gift 1633 med
()fverstel()itnanten Arvid Lsakson

Silfvcrhjelni, och änka i 65 7. I len-

nes dotter Maria Silfverhjelm ägde

sedan godset; hon var gift fcirst

med riksrådet (i. Horn och sedan

med riksrådet friherre ErnstJohan

Creut/ d. ä., och vid hennes död

1712 öfvergick det till sonen riksrådet grefve

Ernst Johan Creutz d. y., som här afled 1742.

Samma år såldes godset af arfvingarna till riks-

rådet grefve (nistaf Bonde, hvilken år 1752

sålde det till den bertnnde bokkilnnaren hof-

rådet Karl (nistaf Warmholtz, efter hvars död

1785 det ärfdes af dottc^rn Marianne, gift med

öfverstelöjtnant Peter Schönström. Det öfver-

gick sedan genom köp till kammarherren fri-

herre Louis de (ieer (| 1830), ärfdes af dottern

Lovisa Fredrika de Geer gift med öfverstelöjt-

nanten grefve Gustaf Wachtmcister (f 185g) och

efter moderns död af deras son

Carl Fredrik Wachtmeister (j-

1889) och äges nu af hans änka

grefvinnan Malla Wachtmeister

ftkld Bennet.

Om den vid Christineholm f()rst

uppförda byggningen känner man
ingenting men fyra oljemålningar

af J. E. Mandelberg från 1750
gifva en synnerligen intressant

l)ild om dess utseende vid denna

tid. Husen voro envånings röd-

målade trähus med hvitmålade

pilastrar. Hufvudbyggnaden hade

framspringande flyglar med en-

kelt tak, under det att midtpartiet

liksom de tyrkantiga gårdsflyg-

larna hafva säteritak. Framför

huset ligga två gårdar båda om-

gifna af staket. Den yttre börjar

vid två reguljärt plaserade ekonomibyggnader,

man kommer in genom en af två obelisker flan-

kerad grind, och längs sidorna stå två rader små

träd. Den inre irården har tre stora tredubbla

ornamentala staketportar, en utgörande entréen

och en på hvar sin sida förande ut till en liten

jäms med husen gående staketinhägnad trädgård.
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Christineholm efter oljemålningar af J. E. Mandelberg 1750.

Det är icke mycket förändringar byggnaderna

sedan dess undergått. De hafva blifvit reve-

terade, släta och hvita, hufvudbyggnadens midt-

parti har bhfvit påbyggt med en våning, gårds-

flyglarna ha förlorat sina säteritak och höjts med
en våning, staketen äro nedrifna och dess grin-

dar och portar försvunna, den främre gårdens

småträd har vuxit upp till en tät dubbelallé och

trädgård och park hafva blifvit utvidgade längs

den alldeles nedanför byggningen flytande Ny-
köpingsån.

Nedervåningen utgöres af förstugan, som jämte

ett kabinett på högra och ett herrum på vänstra

sidan upptar gårdsfasaden, samt mot trädgårds-

sidan salong, förmak, porslinsrum och sal. Den
högra framspringande flygeln innehåller två säng-

kamrar, den vänstra två herrum, (jfvervåningen

har smårum ordnade kring en korridor samt

längst till höger ett biljardrum och ett biblio-

teksrum. Köksafdelningen har ännu på gam-
malt herregårdsvis sin plats i en af gårdsflyg-

larna.

I förstugan märkes främst det väldiga golf-

uret i jakaranda och rika guldbronsbeslag med
underdelen som en karnellerad pelare. Den har

förut haft ett spelverk som kunde spela åtta

melodier, men detta är nu borttaget. Uret, som
är af Berliner-tillverkning bär signaturen Ernst

Kleemayer å Berlin och har tillhört drottning

Lovisa Ulrika. En stor gyllenlädersskärm med
kinesiska figurer stammande från 1700-talet, till-

drar sig här äfven uppmärksamheten. Ofver spi-

seln hänger en 1 800 af J. T. Sergel daterad

gipsmedaljong af friherrinnan Gunilla De Geer

(i 77 I— 18 1 5) född Bielke.

Salongen har en kristallkrona från i 700-talets

början, vackra 1 600- och 1 700-talsspeglar, sitt-

möbler i rokoko, gustaviansk stil och tidig em-

Christineholm från allén.
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Gården frän nordväst.

pir, delvis signerade med Stockholms stolma-

kareämbetes märke, en skärm af brokigt ut-

märkt väl bevaradt 1 6oo-tals (gyllenläder och

en broderad eldskärm i Berainstil. Pä en bukig

inlagd byrå med guldbronsbeslag står ett vac-

kert engelskt ur med klockspel och det hrkan-

tiga fodret rikt beslaget med guldbrons, signe-

rad |ohn 1'dlicott, i,ondon. Kn rak gustaviansk

chiffonier med rika inläggningar, på klaffen

A morsattribut och bronsbeslag, uppbär en del

dyrbara porslinsföremål — samlingen af sådana

är på Christineholm både mycket stor och in-

nehåller en massa ytterst dyrbara pjäser. Här

kan nämnas den stora violetta potpourrikrukan

med kinesiska scener i medaljonger; saxiskt por-

slin signeradt med konung Augusts monogram;
två saxiska koppar, den ena med lock, djupblå

med guld, amoriner i medaljong på koppen,

amorsattribut på locket, den andra af samma
färg med landskap och t\'å figurer på fat och

kopp, båda signerade med ett målaremärke,

något f()r Meissenporslin h<jgst ovanligt, en

Sevres-kopp, grön med landskap och fågel i

medaljong daterad 1765 med signatur M., en

tekanna, Sévres, med blå och hvit oeil-de-perdrix-

botten och medaljong med ])utti i svart och

(}olfiir i förstusan, signeradt Ernst Klccmaycr å Berlin Grupp af möbler och konstföremål i salongen.
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hvitt, signerad af Jacques Fontaine 1774, samt

en tekanna, hvit botten med förgyllda rokoko-

ornament och blommor, en af de allra vackraste

bevarade pjäserna af äkta porslin frän Marie-

bergs bästa

period under

Jacqvies Dor-

tie (slutet af

I 770-talet).

—

En rak chif-

fonier med
skåp under

klaffen, inlägg-

ningar och

bronsbeslag,

bär en saxisk

kaffeservis, ro-

koko, med en-

samma figurer

inom tunna ro-

kokoblomran-

kor.— Främst

bland rum-

mets möbler

sta likväl två

små halfcylin-

driska skåp inlagda med medaljong och rut-

mönster och beslag af G. Haupt. — Få kamin-

frisen står en vacker fransk pendyl i alabaster

och synnerligen väl arbetad guldbrons, en sof-

vande flicka med drufvor och amor, signerad

Colian, Rue N:ve de Petits Champs, två vaser.

Salongen.

meisenporslin, underdelen hvit med blommor,

öfverdelen turkosfärgad med soldatscener i me-

daljong signerad med kung August monogram
A. R. P. — På en byråliknande fot af mahogny

med mässings-

lister ligger en

del silfver, en

svampdosa i

hjärtform och

en leksaks-

vagn, båda fi-

ligransarbeten

från 1 600-ta-

lets förra hälft,

ett litet drif-

vet ovalt fat

med frukter i

botten af Her-

man Deger

1696, en drif-

ven dosa med
putti på loc-

ket och rik

blomranka

kring kanten

af Norrkö-
pingsmästaren Walter Siwers, en rund karott

med lock, det sista omgjordt till skål, båda med
De Geerska vapnet af Petter Henning i 709, en

syltsked hvars blad är orneradt med rika genom-
brytningar dateradt 1725 från den af hans änka
drifna verkstaden och en dopskål på lejonfötter

Från porslinsamlingen. Bordsur af engelsk tillverkning.
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•' J i v v v ^

Kapten Anton De Geer.

OljrniÄlniii}; af 1'. Krafft d. ;i. I";.

med ringbärande lejonhufvuden af lingman

1797-

Bland de familjeporträtt, som' här fylla väg-

garna, äro följande de bästa eller märkligaste.

Generalen och excellensen grefve Gustaf Wacht-

Excellensen grefve Gustaf Wachtmeister.

( )liriiialiiin>,' :if \ '11 r.rPila l 8o 1

.

Landshöfdingen K. G. von Lieiren.

Pastell af Gustaf Lundberg.

meister (1757— 1826) är ett mycket vackert

l)orträtt signeradt af C. F. von Breda i8oi,G.

1 .undberg är representerad genom tre pasteller,

en ovanligt karakteristisk föreställande landshöf-

ding Karl (nistaf von Liewen (i 722- i 770), en

af "hofmarskalken Charles De Geer »målad ^år

I 776 af hofintendenten Lundberg uti dess 82 års

ålder», och en af Ulrika Eleonora von Liewen

född Ribbing (i 723- - 1 787)- Elias Martin upp-

träder också här som pastellmålare med ej mindre

än fyra porträtt, af hvilka två äro signerade

och daterade 1783. De föreställa ryttmästaren

Fredrik Adolf Ulrik Sparre (1746— 1812), hans

hustru F.bba ALirgareta De Geer (i 756— 1 8 14),

hennes syster Hedvig Ulrika Dohna född De

(^leer ( 1 7 5 2— 1 8 1 2) och en ung släkting till dem

Christina Charlotta Gyldenstolpe (1766— 1825)

gift Stierneld. Af Lorentz Pasch d. y. äro två

målningar, riksrådet Nils Adam Bielke (1724

— 1792) och hans dotter Gunilla gift De Geer,

af P. Krafft d. ä. det präktiga i 777 signerade

porträttet af kapten Anton De Geer (i753—
1780), af J.

G. Sandberg bilden af Anna Mag-

dalena Wachtmeister född Baner (i 794-- ^ S 14)

som engel. En utländsk mästare har målat pa-

stellen af ryske ambassadören grefve Muschin

Puschin hållande sin hustrus grefvinnan Maria

Sofia Wachtmeisters (i 734—1 77 7) porträtt i

knäet. l'>iimst bland målningarna i detta rum
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står likväl J.
M. Nattiers förtjusande bild af

prinsessan Anne Henriette af Frankrike (1727

— 1752) dotter af Ludvig XV, i sin präktigt

skulpterade originalram, som en gång tillhört

C. G. Tessins samlin-

gar på Åkerö.

Kabinettet har en

bukig byrå, gusta-

viansk möbel, rokoko-

spegel i förgylld skulp-

terad ram. Porträtten

äro här till största de-

len från 1 800-talet.

Midtpartiet intages af

F. Westins skiss till

den Wachtmeisterska

familjetaflan på Johan-

nishus föreställande

major Fredrik Georg
Karl Hans Wachtmei-

ster (i 720— I 792) med
hans sex söner, samt

J. T. Sergels 1 800 da-

terade medaljong af

Gunilla De Geer född

Bielke (1771— 181 5),

ett annat exemplar där-

af är förut omtaladt

som hängande i för-

stugan. Den schweit-

ziske målaren Firmin

Massot (1766— 1827)

har porträtterat sin dot-

ter Andrienne Francjoise (1803— 1867) gift med
kapten Johan Jacob De Geer, och en madame
Monnier deras tre döttrar (Sofie född 1825 gift

Guiolet, Amelie född 1829 gift Brot och Louise

född 1836 gift Patron) tillsammans i pastell.

Prinsessan Anne Hen
Oljemålning af J,

riette af Frankrike

M. Nattiers.

Maria Röhl har tecknat öfverstelöjtnanten Gu-
staf Wachtmeister (1792— 1859) hans grefvinna

Lovisa Fredrika De Geer (i 796- - 1 882), deras

son Karl Fredrik (1830— 1889) jämte två systrar

som barn, öfverste-

kammarjunkaren Rut-

ger August Wacht-

meister (i 8 1 2— i 884),

major Tage Gustaf

Bennet (1802— 1874).

I sammanhang med
porträtten bör minia-

tyrsamlingen äfven

nämnas. I denna fin-

nes A. U. Berndes

I 789 daterade utmärkt

vackra bild af gref-

vinnan Henrietta Elisa-

bet Wachtmeister född

Falkenberg (1769—
1858), hennes son öf-

verstekammarjunkaren

Rutger August Wacht-
meister (i 8 1 2— 1 884)
som barn af Johanna
E. von Bilang, hennes

son och sondotter öf-

verstelöjtnant Gustaf

AA^achtmeister (1792
— 1859) och grefvin-

nan Lovisa Fredrika

AVachtmeister född De
Geer (1796— 1882)

båda utförda 1 8 1 8 och signerade af den säll-

synte men rätt gode konstnären Howenschöld.

Af kungliga rådet och fältmarskalken Nils Bielke

(1644— 1
7 16) finnes en vacker fransk minia-

tyr, af hans sonson riksrådet och öfverstemar-

Louis De Geer- Grefvinnan H. Wachtmeister f. Falkenberg.
Miniatyrmrilning. Miniatyr af A. U. Berndes 1789.

Nils Bielke-

]\Iiniatyr af V. A. Hall.
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Salen.

skalken Nils Adam Bielke (1724— 1792) två

stycken, det ena fattadt i locket till en dosa

och ett porträtt af hans fru l^Vedrika Eleonora

von Diiben (1738—-1808) fattadt i en pendant-

dosa. Deras son Nils Bielke (1763— 1782),

hvilken ung stupade i fransk tjänst har under

sin l'ariservistelse låtit afbilda sig af P. A. Hall,

ett utomordentligt vackert litet arbete. Af Louis

De (leer (1587— 1652) finnes en god samtida

bild, vidare generallöjtnanten och statsrådet Axel

( )tto Mörner
höfdin

af J. ^A.

Sparre (1779— 1823)

generalmajor Fredrik

1853) af L. Fränckel

.1774
_

Georg Ludvig

Ciillber"; i

l-^ii sliiisi luniiict.

1852) af D. Bossi, lands

von Rosen (1786 -1857)

810, löjtnant Karl Ulrik

af S. Hofling 18 10 och

Ulrik Wrangel (1760—
1804.

Förmaket har ett lackeradt och förgylldt ro-

kokogolfur, ett gustafvianskt spegelbord, hvarpå

är plaseradt en samling venetianska och böh-

miska glas, på en bukig inlagd byrå från i 7oo-

talets midt står en kinesisk teservis, en vacker

fransk servis för te, kaffe och chokolad i hvitt

och guld med putti i svart och hvitt i medal-

jonger på en hörnhylla, och en Pariserservis

»de la Courtille» i hvitt och guld står på en

atenienn. Här finnes också ett stort

skrin från omkring 1 700 i

mönster och monogrammet M. A. under adlig

krona. Här hänga en del taflor, hufvudsak-

ligen landskap från 1800-talets senare del, det

bästa en stor duk, sommardag med kor och

vallflicka på spång i björkhage, af E. Bergh 1876,

andra af A. Nordgren, G. Rydberg, K. ZoU m. fl.

guld

inlagdt

flerfärgadt blom-
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Franskt porslin, ^ Pont-aux-Choiix '.

Porslinsrummet, ett litet genomgångsrum mel-

lan förmaket och salen, är helt fylldt af ett lac-

r

1

r

Karl Gustaf Warmholtz.
( )ljcniålnin<; :if J. H. Schcffcl.

keradt kinesiskt skåp och orientaliskt porslin.

Här stå två stora blåa och hvita urnor med
hund på locket, en mängd koppar och tallrikar,

emaljerad tekanna och teburkar, tre stora japan-

ska fat med figurscen antagligen från en dom-
stol.

Matsalen är panelad och öfver panelen klädd

med 1 6oo-tals gyllenläder i svart och guld. Den
förgyllda rikt skulpterade väggpendylen är sig-

nerad Mickael Amarck, stolarna äro skulpte-

rade med rottingflätning, delvis tidiga 1 7 oo-

tals, delvis eftergjorda. Bland här förvaradt

silfver märkes en bordsertun och två socker-

skålar med fat signerade af I. Ronander i 708.

Men hufvudsakliga uppmärksamheten tilldra

sis: de måno;a här utställda keramiska föremå-

len. Ena kortväggen upptages af en del pjäser

ur en utmärkt vacker och sällsynt fransk servis,

gulhvit med förgyllningar från »la manufac-

ture du Duc d'Orléans», vanligen kallad Pont-

aux-Choux. Längs ena långväggen stå föremål

ur en fransk servis för 60 personer i hvitt och

guld med små blå blommor, längs den andra

ostindiskt porslin, delvis signeradt. Särskildt mär-

kes en kopp med lock i blått, hvitt och guld

med drake, och en annan sådan af »sex-märkes-

porslinet» från Yung-tching-perioden (1723—
1736). På den sista väggen till slut står en
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Mariebergsurna, stora saxiska fat med blommor
och insekter, ^^ariebergskrämkoppar, soppterrin

och skåkir från samma fabrik.

I herrummen
finnes hofrådet

och bibhogra-

fen Karl Gustaf

A\'armholtz' por-

trätt af J. II.

Scheffel, och ett

pastellporträtt af

generalmajor

Fredrik Ulrik

\\'rangel (1760
— 1 803), samt

en akvarell före-

ställande fregat-

ten Olands kamp
mot engelsmän-

nen I 704, utförd

af amiral Carl

Hans Wachtmei-

ster, som .själf

.som SeCOnd del- Bihlioteket.

tog i slaget. En
terrin och fat,' hvitt och blått Kr)rstrandsporslin

dateradt 1 760, en medaljsamling, och godsar-

kivet finnes här också, men märkligare än dessa

och en säkerligen unik sak i privatägo är den

stora kejserliga ryska sidengösen, som genom
arf från amiral C. W. Modée kommit hit. En

samling vapen,

delvis mycket

goda gevär af

fransk och svensk

tillverkning från

I 700-talet, samt

blanka vapen fin-

nas också.

Ofvanför trapp-

uppgången till

öfre våningen

hänga de fyra

förut omtalade

vyerna af Chri-

stineholm, och en

målning af ett

orangeträd som
bar mogen frukt

I 74 1, säkert ett

af de träd, som
ännu finnas kvar

och om somma-

l'eitntcckuin!i pä pfi<;anicnl af Fr- Bouchci-

ren stå utsatta kring byggningen. I biljardsalen

f()r\aras arkivalier, \\'achtmeisterska, Bielkeska

och Warmholtzska bref — särskildt en större

.samling sådana från Gustaf III till riksrådet

grefve Nils Adam Bielkc och hans grefvinna, och

grefve Ture Gabriel Bielkes egenhändigt rätta-

de manuskript till hans memoarer öfver Karl XII.

Pjiblioteket har inredning i empire och alla

böckerna bundna med guldpressade kalfskinns-

ryggar. Det samlades och inredningen här

gjordes af ba-

ron I De Geer.

I-^tt manuskript

till Warmholt//

l)il)liothecasue-

cogothica för-

varashär, likaså

en synnerligen

stor dyrbarhet,

tjugotre teck-

ningar på per-

gament af Er.

Boucher, illu-

strationer till

Moliéres kome-

dier som gra-

verades af L.

CaiS foi I yo4
Toalettbord, sioncradt af Georg Haupt

ars pariserupp- j-jy bakom synes en stor kinesisk

laga. afiirlningsskärni.
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Utsikten från biljardrummet åt norr.

I rummen på öfre botten finnas också en

mängd gamla möbler och föremål, 1 700-tals-

sängar och ett toalettbord signeradt af Georg
Haupt 1777.

Vinden innehåller så godt som ett helt museum
af en mängd delvis värdefulla saker, en stor

kista, som den danska jungfru A. Vind då hon

1650 gifte sig, använde för sin brudutstyrsel

bemålad med hennes anvapen innehåller en

samling kostymer och till kostymen hörande

föremål, och särskildt finnes här en stor sam-

ling af 1 700-talets schatull, alla ännu med sitt

ursprungliga innehåll — särskildt märkes en

apotekslåda med silfverinredning tillverkad af

Gustaf Stafhell d. y.

Godset utgör med underlydande gårdar i

Helgona, Råby, Rönö, Runtuna och Lids sock-

nar 34 V2 mantal taxeradt till 1,015,000 kronor

och omfattar en areal af cirka 4,630 har, hvar-

af 1,790 har odlad jord.



LOFSUND
RONO HÄRAD, RUNTUNA SOCKEN, SÖDERMANLANDS LÄN

Af NILS SJÖBERG

Pä
en Köl;" i den vackra Runnviken utskju-

tande udde lig'iLi;"er det härligt belägna Löf-

sund. Udden kringflytes af Runnvikens
utfallsä, som halfva året svämmar öfver, sä att

herrgarden dä ligger pä en ö. I äldre tider

var udden en ö, och det sund som skiljde den

från fasdandet kallades Löfsund eller Leffsundet,

och efter denna fingo tvenne närbelägna gårdar

sitt namn. Pä själfva ön låg ett urgammalt
säteri med namnet Un, under hvilket Löfsunds-

gärdarna lydde såsom ladugårdshemman af frälse

natur. På i6oo-talet benämndes dock alla tre

gårdarna med det gemensamma namnet Leff-

sundzöö, som småningom öfvergick till det nu-

mera brukliga Löfsund. Första gången Löfsund

förekommer i handlingarna är 1336, då denna
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gård jämte Berga i Bogsta och Skillra i Stig-

tomta socken af riddaren Göstaf Nilsson (Bielke)

bortbyttes till Ambjörn Holmvidsson (tre stjär-

nor) mot alla de gods i Uppland, som tillföUo

honom vid hans

syster Birgittas

död. Göstaf Nils-

son synes dock

snart hafva ångrat

sig, emedan bytet

återgick samma
år. Löfsunds öden

hvila nu i mörker

under nära tre år-

hundraden eller till

1 634 då det enligt

jordeboken äfven

tillhörde släkten

Bielke och lydde

under Tureholm.

Angående de än-

nu i dag underly-

dande hemmanen
Rotstorp och Bäc-

ketorp finnes antecknadt rörande det förra att

det legat öde ända till 1630 då det åter upp-

togs och rörande det senare att det tillhörde

grefve Svante Stures arfvingar. Det synes där-

Fru Louise Cassel

född Hedersiierna.

af, som om Löfsund med underlydande denna
gång kommit till Bielkesläkten genom riddaren

och riksrådet Ture Pedersson Bielkes giftermål

med grefvinnan Sigrid Sture år 1562. Hennes
föräldrar voro riks-

marsken Svante

Sture och Märta

Leijonhufvud. Sig-

rid Stures dotter

Kjerstin Turesdot-

ter Bielke ärfde

1 600 sin mor, och

i 1640 års jorde-

bok står också om
Löfsund anteck-

nadt: lyder under

Gäddeholm (Ture-

holm) utom fri-

hetsmilen och äges

af jungfru Kjerstin

Bielke. Hon dog

1640 på Ture-

holm och Löfsund

ärfdes af hennes

brorson riksskattmästaren friherre Sten Bielke.

Denne sålde Löfsund, när vet man ej; 1655
var han ännu ägare, i 1660 års jordebok fin-

nes ingen ägare utsatt, 1663 innehafves det af

Ryttmäsfaren Knut Cassel.

Gärdsfasaden.
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LÖFSUND

Fasaden dt sjön.

tullförvaltare Vilhelm Drakenhjelm, 1 665 tillhörde

det lagman Peter Nilsson Duréel. Han dog
1 68 1, och öfverlefdcs af sin hustru Helena Silf-

versparre som 1689 sålde Löfsund till presiden-

ten friherre Johan Rosenhane, hvilken 1710 dog
utan ffterlcfvande barn och ärfdes af sin syster-

son öfversten friherre Bengt Horn. Denne ut-

förde den 5 januari i 7 1 6 ett köpebref, hvar-

igenom han till sin kusin generaladjutanten fri-

herre Schering Rosenhane öfverlät Löfsundsö

sätesgärd med underlydande, räntande 1 89 daler

6 öre och 1 2 penningar uti silfvermynt, »som
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enligt denna tidens uträkning-

med 4,204 daler 16 öre och

1 0-/3 penningar silfvermynt

komma att inlösas med 4V2
per hundrade.» Schering Ro-

senhane afled 1738 och ärf-

des af ende sonen kammar-
herren friherre Fredrik Bengt

Rosenhane. Under dennes tid

var Löfsund utarrenderadt till

två bönder tills 1759, då

det såldes till hofintendenten

Alexander Karl de Bronikow-

sk}^ Han dog 1795 och var

gift med Eva Elisabet Ek-

felt, i hennes andra gifte, som
redan 1788 aflidit. Huruvida

öfversten grefve Adolf Fre-

drik Stackelberg genom köp

eller oråfva blef ägare är ovisst.

Han var nämligen måg till

fru Bronikowsky och hennes

Sekretär i sulungen.

första man. I hvar-

je fall står han i

1 769 års jorde-

bok som ägare af

Löfsund. Han sål-

de det antagligen

1778 till presiden-

ten friherre Axel

Gabriel Leijonhuf-

vud {]- I 789). Han
var i sitt tredje

gifte I 77 1 förmäld

med borggrefvin-

nan Kristina Anna
Dohna, men tyc-

kes sedan blifvit

skild från henne,

ty enligt ett bref

dateradt Löfsund

den 18 januari

1787 förpantar

hon till assessor

Per Fahlstedt den-

na egendom jämte

Snesta med under-

lydande på 50 års

tid för en pant-

skilling af i 7,000

riksdaler riksgälds-

sedlar. Hon för-

behöll sig dock att

mot erläggande af

8,000 riksdaler samma mynt få för sin åter-

stående lifstid besitta, bebo och inneha Löf-

sund. Emellertid måtte Fahlstedt kort därefter

aflidit emedan hans änka Anna Beata Llell-

stedt 1 79 1 gifte om sig med grefvinnan Kri-

stina Annas systerson lagmannen grefve Ro-

bert Delphicus Douglas, och honom tillföll

Löfsund efter grefvinnan Dohnas död 1792.

Han afled barnlös 18 10, då änkan sålde egen-

domen till lagman Axel Magnus Rönqvist, som
samma år sålde Löfsund och Snesta säterier

till kammarherren grefve Johan Otto Wrangel

för 66,666 riksdaler 37 skillingar banko. Då
grefve Wrangel 1826 måste afträda sin egen-

dom till sina borgenärer, inropades Löfsund

med underlydande af friherre Axel Fabian Trolle-

Löwen för 25,683 riksdaler. Efter hans död

1829 och hans hustrus Anna Kristina Öländers

1858 ärfdes gården af dottern friherrinnan Kri-

stina Zophina Lövven, änka efter kapten Karl

Johan Westring, som 1880 sålde det för 1 18,000

kronor till kammarherren friherre Karl Fredrik

von Rosen, vid hvars död 1887 det ärfdes af

sonen ryttmästaren friherre Woldemar Karl von

Rosen. Denne sålde 1896 Löfsund till målar-

mästaren Gustaf Berggren, som i sin tur sålde

det till löjtnanten Wulff von Eckermann (f 1903),

hvars änka friherrinnan Elise von Eckermann
född Akerhielm försålde godset till grefve Per

Ulfsson Kalling, och från denne inköptes det

1909 af nuvarande ägaren ryttmästaren Knut
Cassel, gift med Louise Hederstierna.
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LÖFSUND

Den första ift

ägarna,

stadigvarande

Drottning Kristina.

Ulj< iiuilnin<; af Sebasticii liimrcl

af väldiga sandstens- 1

man har om byggna-

den pa Löfsund är från

1683. Då var (Jhn hc-

byggdt med ett stenhus,

halffärdigt till undervå-

ningen. Den förste af

som man vet

bebott

Löfsund är öfversten

o"refve Adolf Fredrik

Stackelberg, och under

hans tid, slutet af i 700-

talet, fullbordades säker-

ligen den nuvarande

byggningen, hvilken un-

der ryttmästare von Ro-

sens tid undergick en

restauration, då bland

annat volutfrontonerna

tillkommit. Huset har

två våningar, den öfre

högre, den undre lägre

rusticerad. Taket är man-

sardtak, sjösidans fasad

har en stor altan buren

kolonner.

i\t eårdssidan har huset en balustradkantad

terrass, u[)pf(')r hvars ramp uppfartsvägen går.

En port i terrassen leder

in till den väldiga af mur-

pelare burna treskeppiga

källaren. Portalen är af hug-

gen sandsten med blom-

rankor. Genom den kom-

mer man in i den genom-

gående förstugan, hvars

tak bäres af två kolonner.

Nedervåningen upptages

af privatrum och ekono-

miafdelning. Här finnes

också en biljard.sal med
öppen spis och väggarna

prydda med gravyrer.

Öfre våningen har en

salong, hvardagsrum, mat-

sal och gästrum. Salon-

gen har delvis förgylldt

stucktak med målad pla-

fond och dörröfverstycken

med allegoriska kvinnofigurer och putti från

1 800-talets senare hälft, öppen marmorspis, möb-

ler i tidig förgylld empire med hermer och

gripar. En bukig inlagd byrå från 1 700-talets

midt b;ir en del ostindiskt porslin. Öfver kaminen

sitter en gustaviansk

spegel i guld och mörk
brons, öfverstycke med
två knäböjande genier

vid ett altare. Mellan

fönsterna står det där-

till hörande halfrunda

bordet med marmor-
skifva buret af förgyllda

egyptiska hermer med
bockben. På kaminfri-

sen står en fransk pen-

dyl i guldbrons, ett litet

bord bär en del silfver-

föremål, bland hvilka

märkas några leksaker

från I 700-talets midt. På
en inlagd Hauptliknan-

de chiffonier med raka

l)en står en del kristall-

saker och däröfver hän-

ger en vacker tidig

1 700-tals spegel med
ram af etsadt elas och

smala förgyllda tenn-

I hvardagsrum met

v. Dardel, bland

Barbara Strokirk.

ISIiiiialvr, si"!!. »Holindcr 1800

ister. I ett hörn står en stor blåhvit kruka af

Delfterfajans.

märker man akvareller af

annat ett porträtt af fru

Cassel, samt en hiisttafla

af Märta Améen.
Salens möbler äro en-

gelska från 1 700-talets

förra hälft med inläggnin-

gar och rottingflätningar

i stolarnas sittsar och del-

vis också i ryggarna. Ett

stort därtill hörande fäll-

bord bär i midten en in-

lagd medaljong med mo-

nogrammet A. C, ett pen-

dantbord har monogram-

met E. S. De hafva till-

hört brukspatron Elias

Strokirk och AnnaCamitz,

gifta 1774. Ett tebord

har skifva af Mariebergs-

porslin med landskap i

grisaille. Kring salen på
panelhyllan stå föremål ur

ställets stora ostindiska servis, hvit, dekorerad i

grönt och guld.

Här finnes också största delen af porträtt-

samlingen, med undantag likväl för miniatyrerna,

som förvaras i salonoen. I friimsta rummet står

2S^
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Sebastien Bourdons

porträtt af drottning

Kristina, en god re-

plik af National musei

exemplar. Landshöf-

ding Fredrik Heder-

stierna (1828— igoo)

och hans fru Elisabet

Eckhoff (född 1831),

brukspatron KnutCas-

sel (182 I — 1895) och

hans fru Elisabeth Ma-
tilda Schwan (1828

—

1879) äro målade af

fru Fredrique Blom-

berg född Hederstier-

na, som också utfört

sitt eget porträtt i pa-

stell. Hon har dess-

utom utfört en målning

af fru Louise Cassel

med hennes äldsta son,

en pendanttill ett bred-

vidsittande porträtt af

fru Cassels mormor
Kristina Lovisa Ennes

(1789— 1838) med
sin dotter i knäet må-

ladt af P. Krafft d. y.

Bland miniatyrerna

finnas porträtt af Jo-

han Simon Bränd-

ström (1765— 1834),

konsul och gross-

handlare i Hull, Elisa-

bet Margareta Bränd-

ström (1766— 1822)

gift Ennes och hennes

man konsul Per Ennes
(j- 182g), en synnerli-

gen vacker antagligen

Kristina Lovisa Ennes.

Oljemålning af Per Krafft d. y.

Kristina Lovisa Ennes.

Miniatyr, sign. »Gillbcrg i8i3>

engelsk målning, deras

dotter Kristina Lovisa

Ennes (1789— 1838)
signerad af J. A. Gill-

berg 18 13, hennes

man grosshandlare

Hans Wilhelm Eck-

hoff (1780—1849),
Vendia Magdalena
Eckhoff(i78i^i8o2)
gift Palm och Bar-

bara Strokirk (j- 1808)
gift Cassel, signe-

rad af J. E. Bohnder
1800.

Från trädgårdssidan

föra trappor på öfver

hundra steg ned för de

olika häckkantade ter-

rasserna till sjön, och

park, trädgård och ut-

hus upptaga hela den

ursprungliga lilla ön.

Att bygden är gam-
mal intygas af en på
terrassen rest runsten,

funnen vid en af går-

dens broanläggningar

och den straxt bredvid

på egorna liggande

väldiga grafhögen vid

Opphusa. Som en

märkvärdighet kan

nämnas den stam af

tama änder, som häc-

kar vid stranden all-

deles nedanför bygg-

naden.

Löfsund med under-

lydande har en areal

af 7 1 8,5 hektar.

Konsul Per Ennes.

Miniatyr af engelsk konstnär.
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TACKHAMMAR
BÄRBO SOCKEN, JÖNÄKERS HÄRAD, SÖDERMANLANDS LÄN

Af NILS SJÖBERO

Vid det system af små vackra sjöar, som
fyller sytlr)stra delen af Sörmland, hafva

en miingd herrgårdar uppstått. De goda
vattenkomunikationerna och det skyddade läget

hafva siikerligen frän början varit det bestäm-

mande, men också traktens vackra parkliknande

natur. \^id en af sjön Långhalsens smala vikar

ligger och låg redan på i ,soo-talet gården Täck-

hammar. Den omtalas fr)rsta gången 1329 då

en Laurencius i Th;rkhamar bevittnar ett bytes-

bref. Det såldes 1385 af Finvid Finvidson till

Bo Jnn.son Grip, beboddes 1399 af Peder Tof-

vason, som var domhafvande i orten. Ar 14 14
pantsattes Täckhammar af riddaren Knut Bo-
sons änka fru b>magard till Arendt Styke, höf-

vidsman på Nyköpings slott, men var då san-

nolikt blott en by med tolf gårdar. Omkring
år 1450 synes det ha tillhört Knut Stenson

Bielke, Karl Knutsons halfbror, likaledes höf-

vidsman på Nyköpings slott; hans fru ]{lin Sture
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fick Täckhammar och Tistad af honom i mor-

gongåfva och medförde båda gårdarna som
hemgift till sin senare man Erik Axelson Tott

1466. Det tyckes senare hafva återgått till

Gripsläkten och genom arf därifrån först till

den yngre Grip-

släkten och sedan

till släkten Gera
hafva öfvergätt till

fröken Ebba Eriks-

dotter Oxenstierna,

som 1624 skrifver

sig fru till Täck-

hammar, och som
genom köp från

kronan och enskil-

de förvärfvade alla

till Täckhammar
hörande gårdar.

Hon dog 1670
och lämnade egen-

domen i arf till sin

systerdotter Kri-

stina Ulfsparre,

först gift med riks-

tygmästaren Johan Lilliehök och sedan med
rikskammarrådet Gustaf Person Natt och Dag.

Hon dog 1684, hennes andre man 1694 och

Täckhammar ärfdes nu af dottern Kristina Eli-

sabet Natt och Dag, gift med generalen fri-

herre Karl Gustaf Creutz, som dog 1728 och

lämnade egendomen till sonen öfverstelöjtnant

Lorentz Creutz, och då han 1733 ogift afled

Fru Ebba Böklin

född Gellerstcdt.

tillföll den systern Hedvig Eleonora Creutz, död
ogift 1777. Täckhammar öfvergick då till en

hennes systerdotter Eva Sofia Stenbock gift

med friherre Fredrik Bengt Rosenhane, hvilken

innehade det till sin död 1800, då det ärfdes af

hans dotter Sofia

Eleonora Rosen-

hane gift med hof-

marskalken Johan

Jennings. I trettio

år förblef det i

hennes hand, till

dess hon i följd af

sin patriarkaliska

hushållning måste

sälja det. Det
skedde 1 830, och

godset köptes då

af landshöfdingen

grefve GustafWa-

thier Hamilton. Då
friherrinnan Jen-

nings förbehållit

sig besittningsrät-

ten till sin död, hvil-

ken ej inträffade förr än 1837, kom grefve

Hamilton — som då redan aflidit — aldrig

att tillträda egendomen, utan först hans änka
grefvinnan Hedvig Hamilton född Hamilton,

som 1852 sålde det till sin son kammarherren
grefve Gustaf Hamilton, som 1873 sålde det

till dess nuvarande innehafvare godsägare David
Böklin och hans fru Ebba Gellerstedt.

Godsägaren David Böklin.

Täcklmniniar från sjösidan.
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TÄCKHAMMAR

Täckhanmiars läge är bland de vackraste på
en klippa, som stu[)ar brant ner i sjön, och om-
g-ifvet af en vidsträckt trädgård och däromkring
parkartade löfängar längs Långhalsens strand.

Om gårdens äldre utseende får man en före-

ställning genom en här förvarad blyertsteckning

från 1793, som visar den af baron C. G. Creutz

omkring 1 700 uppförda byggnaden, ett litet

envånings trähus med framspringande tvåvånings

midtrisalit, Indeladt af lisener och med säteri-

tak, rundt ikring mindre trähus i en pittoresk

gruppering. Det nuvarande huset uppfördes

1804 af friherrinnan Jennings och visar en enkel

fasad med framspringande midtparti i två vå-

ningar. En korridor delar husets undervåning

i två delar, och denna innehåller smårum, öfver-

våningen salong, förmak, matsal och tre mindre

rum.

Salongen har en stor praktfull kristallkrona, och

på fönstcrväggen två väggfasta empiretrymåer i

hvitt och guld mellan kolonner. Möbeln är del-

vis gustaviansk, särskildt märkes ett bord med
girlandcr och skulpterade ben. 'IVä stora por-

trätt af den danske målaren Henrik Olrik från

1885 återgifva Täckhammars ägare och ägar-

inna, en stor vy af Täckhammar utförd af Theo-

dor Rilling upptager ena väggen. Här finnas

också en A mor och Psyke i marmor signerade

af 1*". Vichi. - I kabinettet hänga en del land-

skapsmålningar från 1800-talets slut, samt dess-

utom porträtt af professor l*er l^rik Gellerstedt

SiiIor,"('!i.

Utsikt äfver sjön från balkongen.

(1815— 1881), en kopia efter porträttet i Lunds
universitets samlingar, och hans hustru Con-

stantia Fredrika von

Francken (1826— 1852)
signeradt af C. Staaff

1854-

Flygelbyggnaderna äro

l)et}dligt äldre än corjjs

de logis. -I den ena fin-

nes en biljardsal med i

väggen infällda porträtt

af ställets ägare och

dess anförvandter. Pler-

tig Johans råd och mar-

skalk Erik Göransson

Llfsparre(i 577-— 163 i),

afkonterfejad 1624, hans

hustru Beata Eriksdot-

ter Oxenstierna (1591
— 1652), deras dotter

Christina LHfsparre (f

1684) och hennes andre

man rikskammarrådet

Gustaf Persson Natt och

Dag (1627— 1691), de-

ras dotter Sofia Kristina
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Biljardrummet i en af gårdsflyglarna.

Natt och Dag (1653— 1701) och hennes man
generalen friherre Karl Gustaf Creutz (1660—
1728), deras tre barn sonen öfverstelöjtnant baron

Lorentz Creutz (1687— 1733) samt döttrarna

Hedvig Eleonora Creutz (1698— 1777) och Beata

Sofia (1697— 1731) dennas man landtrådet och

öfverstelöjtnanten grefve Bengt Ludvig Sten-

bock (1694— 1737), deras döttrar Kristina Mag-
dalena Stenbock (1730— 1792) gift Creutz och

Eva Sofia Stenbock (1728— 1807) samt hennes

man kammarherren friherre Fredrik Bengt Ro-

senhane (1720— 1800). Dessutom finnas kung-

liga rådet och fältmarskalken grefve Magnus
Stenbock (1664— 171 7) och hans grefvinna Eva
Magdalena Oxenstierna (167 1— 1722).

Täckhammar omfattar inom Bärbo socken

själfva säteriet 1Y2 mantal, med Kappeltorp,

Siggetorp och Tuna, tillsammans 4V4 mantal,

4 I 7 hektar, hvaraf odlad jord 2 50 hektar, taxe-

radt till 122,000 kronor; i Runtuna socken Akra
och Hästhagen 27.4 mantal, taxeradt till 72,500

kronor och i Råby-Rönö socken i Ullberg m. m.

5 Vi mantal taxeradt till 150,200 kronor, eller i

allt 344,700 kronor.

Fältmarskalken

Grefve Magnus Stenbock.

Generalen

Friherre Carl Gustaf Creutz.
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VIBYHOLM
ÅSDALA SOCKEN, VILLATTINOE HÄRAD, SÖDERMANLANDS LÄN

Af NILS SJÖBERG

Vid stranden af sjön Bäfven låg en by

1)}', som redan och 1401 omtalas.

Den fc)rvärfvades af Karl IX, som här

bildade ett gods, som vid hans död öfvergick

Kristina af Ilolstein-Clottori).gemåltill hans

Det återgick vid

hennes d()d 1625
till kronan och do-

nerades 1637 till

(uistaf 11 Adolfs

son (lustaf (iu-

stafsson grefve af

Vasaborg, som
skref sig friherre

till Vibyholm. lifter

hans död år i 653
innehades gården

af hans änka gref-

vinnan Anna Sofia

af Wied-Runkel (f

1 694) och efter

henne af sonen CA-

ve rstel ( )j tnan t gre f-

ve (iustaf Adolf

af \'asaborg, från

hvilken friherreskapet reducerades. Sedan den

på detta sätt kommit i kronans ägo bortbyttes

Vibyholms gård och gods, då utgörande i 7'V't

mantal mot Möllerud i Skåne år 1684 till ge-

neralguvcrn()ren grefve Jakob Johan Ilastfehr,

ikläddes frälse natur.

Stallmästcren vid K- M.ts Hof

Grefve Carl Bonde-

hvarigenf)m egendomen

Efter Hastfehrs död innehades egendomen af

hans änka grefvinnan Sigrid Gyllenstierna, som
pantsatte densamma i banken, hvarifrån den

återlöstes af hennes barn i första giftet (med riks-

rådet (löran Fleming") kammarrådet friherre

fohan Casimir Fle-

ming, assessorn

friherre Göran Fle-

ming och gene-

rallr)jinant grefve

Nils Strömberg,

som var gift med
Anna KatarinaFle-

ming. Dessa för-

sålde egendomen

1705 för 87,000

dalcr kopparmynt

till landshöfdingen

friherre Lennart

Ribbings änka Ka-

tarina Falkenberg,

känd som på sin tid

en af Sörmlands

rikaste

rinn or. Hon

1 7 1 6 och hennes son generaladjutanten

herre Lennart Ribbing öfverlämnade samma år

Vibyholms sätesgård med underlydande hem-

man såsom morgongåfva till sin hustru friher-

rinnan F^lsa F^lisabet Banér. Dessa makar för-

sålde egendomen, då bestående af i i ' mantal

Grefvinnan Blanche

född Dickson-

Bonde

;årdsäga-

dog
fri-

SiHlcMiiaiiland X. :8g
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jämte Sibro kvarn och ålfiske 1730 för 200,000

daler kopparmynt till kammarherren grefve Gustaf

Ulf Klasson Bonde till Säfstaholm. Efter grefve

Bondes död ärfdes egendomen af hans dotter

Ebba Margareta Bonde, gift med sedermera

riksrådet och riksmarskalken grefve Karl Bonde.

Dessa båda makar stiftade år 1783 Vibyholms

egendom till fideikommiss. Efter grefve Carl

Bondes död 1791 öfvergick sålunda Vibyholm

i denna egenskap af fideikommiss till andre

sonen grefve Fredrik Ulf Bonde (f 1852), där-

efter till dennes son grefve Gustaf Bonde (f

1884). Efter hans död tillföll fideikommisset

hans son pfrefve Fredrik Bonde och vid den-

nes död 1909 nuvarande ägaren stallmästaren

vid K. M:ts hof grefve Carl Gustaf Bonde, gift

med Blanche Dickson.

Johannes Loccenius annoterar i sina samlingar

för text till Dahlbergs Suecia gjorda på 1660-

talet följande om Vibyholm »För luftens helso-

samhet och den omgifvande bygdens täckhet

behagade Vibyholm Karl IX:s maka så mycket,

att hon på en sommar 1626 där lät med stor

kostnad uppföra en stor präktig med huggen
sten stoltserande borg. Till dennas storlek och

mått kan man döma i viss män af fönsternas

höjd. Midtvåningen har nämligen fönster af 1

3

fots höjd. Borgen skulle i prakt och glans icke

öfverträffas af någon, så framt den blifvit upp-

förd efter byggnadskonstens skönhetsfordringar.

Men den holländske byggmästaren, som endast

såg på sin egen vinst, byggde den efter sitt

tvcke af sten som kördes 3 mil landsvägen, allt

på en vinter. För öfrigt är borgen till sitt läge

en af de skönaste, omgifven med trädgård och

djurgård. •>> Angående tiden för byggandet har

den lärde professorn fått oriktiga uppgifter -

—

hans estetiska omdöme om det ursprungliga

Vibyholm, hufvudverket af holländsk högrenäs-

sans i Sverige får stå för hans egen del. På
slottet arbetade 1622— 25 den holländske murar-

mästaren Florenz Cl?eszon Becker med son och

medhjälpare och aflöstes 1625 af Lieve Goot-

hals, som ännu 1630 var sysselsatt där. Ar
1626 tyckes slottet likväl varit i hufvudsak fär-

digt och detta årtal läser man på bilden i Dahl-

bergs Suecia öfver midtbalkongen. Det var då

ett typiskt holländskt högrenässansslott som stod

färdigt med sina höga dekorerade gaflar och

med den arkitektoniska kärnan öfverdragen af

ornamentala element med motiv med förkärlek

hämtade från s. k. beslagsornament, väggarna

utförda i tegel med huggen sten till infattningar,

gesimser och ornamentala detaljer. At fasad-

sidan framspringa två med midtpartiet jämnhöga
flyglar, och två torn med lanterniner och spiror

Vibyholm enligt Dahlbergs Suecia antiqua et hodierna.
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Planritning af 1706.

hafva markerat hörnen af baksklans framsprin-

j^ande midtparti. I'!n hög trappa leder upp till

den huggna portalen krönt af en lejonburen

sköld och öfver denna i andra våningen en bal-

kong täckt med kolon nburet kupolformadt tak.

Ofver hufvudpartiets midt sitter en villdig orna-

mental skulptur, en volutomgifvcn mussla med
därc)fvcr uppskjutande éifverstxcke. J-lyglarnas

Ti—

^

gaflar <äro rikt smyckade med volutor-

nament och uppstående obelisker.

Redan i början af 1 700-talet hade
likväl det ståtliga slottet börjat förfalla,

och vid en år 1734 därpå verkställd

besiktning befanns att i nedre våningen,

som den tiden höll i höjd lO-V^ alnar

med 7 alnar höga och 3 alnar breda

fönster, golf och tak voro förstörda af

läck, att fönstren endast här och där

voro försedda med glas, att hela den

öfre våningen var utan tak, att Ijjälkarna

voro till största delen förruttnade och

nedfallna, att murarna voro af väta för-

därfvade samt på många ställen ned-

fallna eller remnade och att yttre taket

afj tegel var fullt med hål och sparr-

verket således förstördt. På grund här-

af lät grefve Gustaf Bonde 1736 om-
bygga slottet och gaf det sin nuvarande

karaktär, och genom en grundlig repa-

ration i början af i 800-talet, hvarvid åt-

skilliga förändringar i det yttre efter rit-

ningar af professor C. C". Gjcirwell vidtogos,

samt genom en grundlig restauration under

åren 1853— 54 fick slutligen \'ibyholms slott

sitt nuvarande utseende.

II ur det tedde sig efter ombyggnaden på

1 700-talets midt upi)lyser oss en af riksmar-

skalken grefve Karl Bonde utförd teckning. Hela

vindsvåninircn och halfva mellanvåningen har

C. Cl. Cijönrells lilnini; till inredning af andra råningen I79S.
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Grotta uppbyggd af ornament tillliörande gamla slottet.

försvunnit likaså baksidans torn och all ornering

af huggen sten. Huset har fått ett enkelt valm-

tak, och det enda som bryter de släta väggarna

är portalen med balkongen däröfver samt ett

par Hsener på flyglarnas gaflar. Vid den Gjör-

wellska ombyggnaden ersattes det höga valm-

taket med ett lågt sadeltak, öfver balkongen

byggdes ett fyrkantigt torn, och den nuvarande

porten, med infattning af tandsnittsgesims buren

af kopplade pilastrar och Bondevapnet buret af

gripar i midtfältet öfver dörröppningen, stammar

också från denna tid. Af drottning Kristinas

renässansslott återstår således endast den nedre

hälften af murarna. En del af de därtill höran-

de huggna ornamenterna finnas inmurade i en

vid sjön liggande grotta.

Viby by låg som nämndt vid Båfvens strand,

men då Vibyholm uppfördes valdes därtill en

liten dithörande ö, som med långa broar före-

nades dels med fastlandet dels med en utanför

liggande större ö, Djurön. Hela slottsön är

terrasserad och upptages af trädgård och park.

Vibyholm från södra sidan.

2C)2
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Vihyholm, träJgärdssiduri.

Djurr)!!, som fordom användes som djurLjård,

iir nu en synnerliy^en vacker naturpark.

För den höga stentrap[)an kommer man upp

till förstugan, prydd med några apokr} fiska stani-

fädersporträtt, hopfantiserade i slutet af 1600-

talet. Till höger fr)r en trappa uj)j) till öfre

våningen, rakt fram kommer man till hufvud-

filen af rum, som vetter ut mot trädgärden. 1

midten en större salong, till vänster om denna

kabinett och matsal, till höger två sängkammare.

Öfre våningen upj)tages af gästrum, sofrum och

ett stort rökrum. Ofvcr hela slottet är fördelad

den stora porträttsamlingcn, jämte den pä Sko-

kloster den största i svensk j)ri\at ägo och af

synnerlig vikt iör \'år konsthistoria, i )en räknar

(')fver trehundra nummer och kommer att be-

handlas i ett sammanhang.
Salongen har en tidig i 700-tals kristallkrona,

mellan fönsterna till golfvet gående i väggen

infällda speglar med omramning i hvitt och

guld. Den är möblerad med en rokokomöbel,

två svängda byråar med mycket rika beslag,

och ett par tidiga skulpterade och förgyllda

1 700-tals-stolar klädda med sin urs])rungiiga

gyllenlädersklädsel. \'äggarna täckas af porträtt

af förfäder i rakt ujjpstigande led.

Kabinettet har en kakelugn från 1 800-talets

början med kubformadt understycke och cylinder-

formad öfverdel. Möbeln är sengustaviansk och

man märker här en rak inlagd b}rå och ett

iiiÉiillÉiihiiiiinii I

Utsikten frän trädgårässidnn.
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litet inlagdt sybord. Pä väggarna hufvudsak-

ligen gustavianska porträtt.

Matsalen har modem möblering och här äro

porträtten hufvudsakligen af kungliga personer.

Märkliga äro de två ståtliga af den österrikiske

hofmålaren F. Leux utförda helfigursporträtten

af kejsar Ferdinand III och hans bror, ärkehertig

Leopold Wilhelm, som en gäng tillhört kejsar

Rudolfs konstsamlingar i Prag och med dessa

kommit som krigsbyte till Sverige.

Sängkammaren till höger om salongen har

en praktfull himmelssäng från i6oo-talet. Taket

bäres af kolonner med volutkapitäler, svarta med
rika ornamentsmålningar af blomgirlander, akan-

tusrankor och fåglar. Möbeln är i tidig egyp-

tiserad empir.

Rökrummet i öfre våningen har låga länstolar

från I 700-talets början klädda med snedstygns-

broderier på stramalj.

Porträttsamlingen på Vibyholm är samman-
förd i senare tid. Då Fredrik Ulf Bonde år

1852 dog funnos här endast 44 porträtt, hvaraf

en stor del voro Banérska, hitkomna med grefve

Gustaf Ulf Bondes hustru Hedvig Sofia Banér.

Samlinofen har hufvudsakligen tillkommit däri-

genom, att grefve Gustaf Bonde låtit till Viby-

holm flytta porträtt, som förut hängde i de öfriga

släktegendomarna. Så flyttades åren 1853 och

1854 från Kesäter 39 stycken, sedan 1855 ex-

cellensen grefve TroUe-Bonde och grefve Gustaf

Ulf Bonde på Hörningsholm aflidit, verkställdes

de följande åren flyttningen af den stora Hesselby-

samlingen, 83 stycken, och kommo från Smålands-

godsen Katrineholm och Bordsjö 23 samt från

Hörningsholm 1 1 stycken och lika många erhöl-

los 1859 från Rossvik. Dessutom hafva en del

porträtt hämtats från olika Bondegrafkor, samt
några förvärfvats genom köp eller gåfva. Som
nämndt är porträttens antal nu något öfver 300.

En katalog har däröfver blifvit upprättad af

grefve Carl Bonde med biträde af Chr. Eich-

horn och trycktes 1876 i en mindre upplaga.

Den var för sin tid utmärkt men är nu något

föråldrad.

Af svenska porträtt från 1 600-talets förra hälft

har samlingen två utsökt vackra. Den unge
Tord Bonde till Stensholm (16 14— 1693) af-

bildad 1631 är ett vekt och sympatiskt utfördt

porträtt i klara och behagliga färger, och det

stora helfigursporträttet af en okänd yngling

från något senare tid, som hänger i andra vå-

ningens rökrum med sin enkla och förnäma
hållning visar att äfven hit upp nådde en efter-

klang af Antony van Dycks aristokratiska konst.

Riksrådet Karl Filipson Bonde (1581— 1652)
är en kraftigt utförd målning daterad 1642 men
bilderna af hans två fruar Beata Oxenstierna

(i 59 1 — 1 62 i) och Beata Sparre (1584— 1655)
äro af mindre värde som konstverk. Barnpor-

trättet af sedermera kungliga rådet och presi-

denten i Kommerskollegfium grrefve Karl Bonde
(1648— 1699) dateradt 1651 är intressant där-

Sa longen-
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för att han är iförd en fullt korrekt polsk dräkt.

Under sin ambassad till Croinwcll lät den fram-

stående statsmannen friherre Christer Bonde
(162 I— 165g) afmåla sig i London år 1656 af

holländaren J. C. Dusart, riksskattmästaren Seved
Bäåt (161 5— 1669) är afbildad i t^msaille af den
som dansk hofmålare anställde holländaren Abra-
ham Wuchters, som 1661 besökte Sverige, tysken

MathcTeus Merian d. y. har mäladt ett utmärkt

porträtt af fältmarskalken Johan Banérs omöjlige

son riksstallmästaren grefve Gustaf Adam Baner

(1624— 1681) i hvit polsk långrock som på en

gång ()fvermodigt och osäkert blickar mot åskå-

daren, och af den framstående holländske målaren

Toussaint ficltson finnes ett porträtt af Karl X
Gustaf, en replik af jjorträttet i Nationalmuseum.
Alla dessa porträtt äro typiska för sin tid, visan-

de hur det var utländska porträttörer, som under

1600-talets midt anlitades af de förnämsta kret-

sarna. Men med Hedvig l^leonora och de då

inflyttade målarna holländaren ^^artin Mijten:>

d. ä. och tysken David Klöker Khrenstrahl tar

den inhemska konsten sin början. Särskildt

Mijtens är här utmärkt representerad. De 29
porträtt som katalogen u]>j)tar under hans namn

äro väl icke alla af honom,, men tillräckligt

många äro likväl säkra för att gifva en bild af

konstnärens utveckling. Så stamma de två sig-

nerade porträtten af öfverstlöjtnanten friherre

Gustaf Karl Banér (1652— 1697) och hans
hustru Ebba Charlotta Lewenhaupt (1654—
1720) från konstnärens första tid, och med sin

varm bruna kolorit och sitt säkra och karaktärs-

fulla utförande höra dessa två målningar till

konstnärens allra bästa arbeten. Synnerligen
vackert är också hans porträtt af riksrådet och
viceamiralen grefve Nils Brahe (1633— 1699),
typiska för hans senare tid äro de två stora

porträtten af amiralen friherre Erik Sjöblad

(1647— 1725) och hans hustru Charlotta Regina
Falbitzki (1663— i 738), också de bland de bättre

målningarne från konstnärens förfallsperiod.

David Klöker Ehrenstrahl har visserligen ej

här af sina allra l)ästa porträtt, men är ändock
tämligen viil representerad genom porträtten af

riksrådet 'i"ord Bonde (1619— 1683) och hans

hustru Kristina h"leming signerade och daterade

1678, riksskattmästaren friherre Sten Bielke sig-

nerad och daterad 1682 och hans friherrinna

Mlirta .Sparre — af henne finnes också ett senare

Kiihincttcl.
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Vägg i matsalen-

Ehrenstrahlsporträtt af år 1692. — En synner-

ligen vacker och förnäm bild är slutligen den

af Magdalena Rosenhane (1656— 1696) gift

Horn.

De bästa här förvarade David v. Krafft-por-

trätten äro den holsteinske premiärministern

grefve Henrik Reventlou
(f 1732) och hans

grefvinna Charlotta Am.alia von Althan ("j" 1735)
båda målade år 17 10. Af v. Kraffts yngre

samtida är J. H. Wedekind representerad genom
porträtten af öfversten Karl Henrik Bonde (1679
— 1722) och riksrådet grefve Gustaf Bonde
signeradt och dateradt i 7 10, Kristoffer Thomas
har en signerad bild af Afargareta Fredrika
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Porträtt af ärkehertig Leopold Willuiin.

01jcm;'ilniii<,' al I,i-u\.

ide (1680— 1727) gift P>rahe och jaen Star-

två synnerligen vackra afhildningar af kam-

marherren grefve Karl Bonde (1697— 1755) och
hoffröken Beata Bernhardsdotter v. Liewen, båda
signerade. Sludigen är hofmålaren Georg Engel-
hard Schröder representerad genom tre dam-
porträtt Magdalena Elisabeth v. Dreijern (i 704— 1778) gift Bonde, Sigrid Bonde (i 7 19— i 753)
gift Cronhjelm, båda signerade, och Maria Gu-
stafva Gyllensderna (1672 — 1757) gift Bonde.

Af rokokons målare är J. H. Scheffel före-

tr;idd af några alldeles ypperliga porträtt. Vi-
veka Trolle (1 721— 1806) gift Bonde, den rika
skånska arftagerskan, är afkonterfejad 1747 i

sitt 27 ålders år, ett porträtt i hvars svala fär-

ger ligger något af oskuldsfullhet så ovanlig de
samtidas själfmed\-etna miner. Öfverste Henrik
Ealkenberg (1681— 1754) i^är mera i konst-
närens vanliga manér, men hör till de allra

vackraste af hans unga herrar på modet, och
ett motstycke därtill är lagmannen grefve Karl
Bonde (1709— 1740), under det bilden af fält-

marskalken Mathias Alexander von L^ngorn-Stern-
berg visar oss en god tyjj af frihetstidens poli-

tiserande gamla krigsbussar.

Rokokotidens främste pastellmålare Gustaf
Lundberg är ej så godt representerad. Så väl

porträttet af riksrådet grefve Karl Fredrik Schef-
fer (171 5- -1786) som det af hans grefvinna
Gustava .Sal)ina von Diiring (1721 -1778) höra
till hans mera okänsliga saker. Långt bättre är

hans i)orlrätt af Karl Gustaf Tessin och i svn-

nerhet det dami)ortriitt, som utgör pendanten
därtill antagligen föreställande hans spiri-

tuella syster Ldrika .Maria (1694— 1765) gift

-Sparre.

Den förste verkligt svenske målare har Olof

Arenius blifvit kallad och kan med rätta sättas

som motsats till sina två förutniiinnda samtida,

som helt och hållet tillegnat sig den franska

konstuj)pfattningen. I Lms karakteristiska ansikten

l\'tiki uiiiiiiet I II. upp
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Tliord Bonde till Stensholiii.

och hans hårda penselföring är långt skiljd däri-

från. Här har han dels ett intressant ungdoms-
arbete, visande hur nära han likväl från början

stått ett mer vekligt ideal, porträttet af Ebba
Margareta Banér (1672— 1736) gift Creutz. Från

hans bästa tid äro bilderna af hofmarskalken

Friherre Christer Bonde.

Oljemålning af J. C. Dusart. 1O56.

grefve Tord Bernhard Bonde (171 1— 1785).

dennes grefvinna Sofia Margareta Sparre (1724
— I 79 i) och grefvinnan Anna Katarina Meijer-

felt (1722— 1789) gift Horn, från hans äldre

dagar är höftbilden af fältmarskalken grefve

Johan Kristoffer von Diiring (1695— ^759)-

Riksstallniästaren Grefve Gustaf Adam Banér.

( )lj<'iiuilnin^' af ^r. Mcrian d. y.

!98

Friherre Gustaf Carl Banér.

C>ljeniålniiig af INf. Mijtens cl. ii.
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RiksniJet Tord Bonde.

( )ljL-niåliiiii<; ;if I). K. l'',lirenstt\ilil. lfj7.S.

De tidigare gustavianska målarne äro svagt

företrädda, man fäster sig endast vid Per Krafft

d. ä:s porträtt af grcfve Karl Bonde (1741 —
I 79 i) i riksrådsdräkt dateradt i 790, Alexander

Roslins bild af drottning Sofia Magdalena, en

replik af I )rottningholms[)orträttet, samt Elias

Martins lilla förtjusande pastell af grefvinnan

Grrfvc Gustaf Bonde.

Oljeiii. ilning' al 1). K. ]'!liicMstrahl.

Kristina Fleming, g. ni. förcg.

Oljemålning af 1). K. Ehrenstialil. 1678.

Hedvig Amalia Lewenhaupt född Lewenhaupt

(1757— 1786). Diircmot är C. V. von Breda

rikt och väl representerad. Så finnes här af

honom öfverstekammarjunkaren grefve Fredrik

Ulf Bonde (1774— 1852) och hans grefvinna

Ulrika Johanna Uewenhaupt (1-781 — 1866) båda

från 1802, ett ungdomsporträtt af den blinde

Sigrid Bonde i;ifl Cronlijehn.

Ciljcniålniiig (sign.) af (i. E. SchriUlcr.
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Viveka Trolle gift Bonde.

Oljemålning af J. II. Scheffel. i747-

excellensen grefve Gustaf Trolle-Bonde (1773
— 1855) och riksrådet friherre Malte Ramel

(1747— 1824) och hans grefvinna Amalia Beata

Gustaviana Levvenhaupt (i 749— 1 804) hon målad

»post obitum 1805», han 1806.

Porträtten från i 800-talet svara hvarken i an-

Grefve Tord Bernhard Bonde.

Uljcniålning af Olof Areiiiiis.

Öfverste Henrik Falkenberg.

Oljemålning af J. H. Scheffel.

tal eller konstvärde mot dem från äldre tider.

De konstnärsnamn som förekomma äro F. Westin,

J. G. Sandberg, O. Wallgren, C. S. Bennet, Sofie

Adlersparre, J. W. Wallander m. fl. Till slut

böra nämnas några af de här förvarade miniatyr-

porträtten, öfverstekammarjunkaren grefve Fre-

Sofia Margareta Sparre gift Bonde.

Oljemålning af Olof Arenius.
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drik Ulf Bonde (1774 1852) som ung, ett ut-

märkt vackert j)orträtt signeradt af J. A. Gill-

berg 1795, en stor miniatyr af samme mästare,
en kopia af Gérards porträtt af tlrottning Desi-
deria, öfverstekammarjunkarcn grefvc (iustaf

Trolle-Bonde (1806- i8<S4) signeradt af C. J.

Lindström i Rom 1829, och grefvinnan Sofie
Louise Bonde född P>ant'r af J. Way 1832.

\'ibyholms fideikommiss omfattar stamgärden
säteriet Vibyholm 3 mantal med /Xrdala, Skälby
2 mantal, I lökmora ^ mantal och Näsby 2

mantal tillsammans i 143 hektar jord hvaraf 348
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Excellensen Grefve Gustaf Trolle-Bonde. Grefvinnan Julie Bonde född Baner-

Oljemålning af (7>. Wallgren. 01jeni;\lning af Sofie Adlctsparre.

hektar åker, samt arrendegårdarna Brosäter,

Buddetorp, Fiskartorp, Fjällstorp, Herrgölet, Mäl-

by. Sågartorp, Sörby, Vänstrand och Oknatorp.

Godset omfattar nära 1 5 mantal med en sam-

manlagd areal af cirka 2,300 hektar, hvaraf den

odlade jorden upptager 673 hektar taxeradt till

424,300 kronor. Härtill komma Vibyholms
tegelbruk och Sibro ålfiske taxerade till 7,000

kronor samt i Ripsa socken Gladdinge och Gull-

ringsdal, tillsammans 1^4 mantal taxeradt till

59,500 kronor och i Helgesta socken Ängö
taxeradt till 24,000 kronor.

U

\ 'i rf.

Acas Til ' il a liiiiM

Pennteckning af Elias Martin. 1797.



HÄRINGE
VÄSTERHANINGE SOCKEN, SOTHOLMS HÄRAD, STOCKHOLMS LÄN

Af NILS SJÖBERG

Ulnied Södertörns kust ligi^er en hel del

mycket gamla herrgårdar. De lätta ko-

munikationcrna lockade, men på samma
gång visar den valda platsen i någon smal och

undanskymd vik, att de oroliga tiderna vid grund-

läggningen gjorde

det önskvärdt att

ej stället skulle

synas allt för vidt

ut öfver sjön och

allt för mycket
locka till ovälkom-

na besök, lut af

dessa gods är

Häringc, som om-
talas redan 1278.

Vid slutet af i 300-

talet är det på flera

händer och för-

viirfvas då så små-

ningom af biskop

Tord i Strängnäs.

Ar 1 3 83 lämnar

honom I lalsten i

Malma '/., öresland

i I läringe f()r 2.

och

jrods

der

Friherrinnan Maria Trollc Lir.vcn

född Lagcrcrant:.

)i')tGr till Striingnris

köper biskopen af

; marks

domkyrka
honom ännu '/•• öresland därstädes för 12 mark

och 5 penningeland för 8 mark, 1 384 tillbyter

biskopen sig i öresland af johan Baggeson i

Ska?lby och följande år inköper han 4'/', pen-

ningeland af Teter i Walhx. I strängnäsbisko-

pens händer stannade det sålunda hopbragta

godset till år 1495, då Kort Rogge bortbytte

»sitt och biskopsbordets gods i Häringe, 12

öresland och två örtigland till Sten Sture d. ä.,

som följande år tillbytte sig ytterligare bondgårdar

i Häringe. Efter

Sten Sture kom
Häringe genom
arf till Gustaf I och

upptages bland

hans arf- och egna-

och var un-

hans tid för-

länad t på behaglig

tid till åtskilliga

framstående per-

soner som riksrå-

det Peder Olofson

Hård och Johan

Pederson Bååt. Då
arfvegodsen efter

k un o- Gustaf skif-

Friherre tades I 572 föll

August Troiie Löwen. Häringe på hertig

Magnus lott, men
.ilnnu till sinne och förnuft för-

är» delade Johan och Karl samma dag-

hans egendomar, hvarvid Häringe föll på kung

Johans andel. Hertig Magnus afled först 1595,

tre år efter Johan, som således aldrig var ägare

af godset. \'id arfsskiftet efter honom 16 10

tillföll det hertig Johan af ( )stergöUand, som

emedan hertigen

s\-agad

3"3
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vid sin död 1 6 1 8 lämnade det i arf till Gustaf

II Adolf, som tio år efteråt bortbytte det till

riksrådet och fältmarskalken grefve Gustaf Horn,

som genom inköp af kringliggande gårdar be-

tydligt förstorade detsamma, och uppbyggde den

nuvarande hufvudbyggnaden. Han gaf Häringe

i morgongåfva åt sin första hustru Kristina Oxen-

stierna, och det ärfdes vid hans död 1657 af

dottern, Agneta Horn, Lars Jesperson Cruus'

änka, som med kraft och duglighet skötte

Häringe och sina andra stora egendomar. Vid

hennes 1672 timade frånfälle öfvergick godset

till ende öfverlefvande sonen öfverste Gustaf

Cruus, från hvilken det 1681 reducerades, men
som åter tillbytte sig detsainma. Då Gustaf

Cruus 1692 afled utan kvarlefvande barn, till-

föll Häringe hans syster Brita Cruus, gift med
kungliga rådet Fabian Wrede. Han dog i 7 i 2

och 1 7 1 6 följde honom hans hustru, som då

ärfdes af dottern Agneta Wrede, änka efter

grefve Axel Lillie. Hon afled 1730 och ärfdes

af enda barnet, dottern Hedvig Katarina Lillie,

vid fjorton års ålder gift med riksrådet grefve

Magnus Julius De la Gardie. Efter mannens
död 1 74 1 bosatte sig Katarina Lillie i Paris,

där hon öfvergick till katolska religionen och

dog 1745. Häringe ärfdes då af äldsta sonen

Karl Julius De la Gardie. Den en gång stora

förmögenheten hade förut betydligt sammansmält,

och då De la Gardie belånat egendomen i riks-

banken och ej kunde fullgöra sina skyldigheter,

försåldes den 1767 för en summa af 819,227

Häringe enligt Erik Dahlbergs originaltecicning.

304



HÄRINGE

daler silfvermynt till generalmajoren friherre

F^abian Löwen, som däraf 1770 stiftade ett fidei-

kommiss för sin släkt. Han afled 1773 och
fideikommisset öfvergick då till sonen friherre

Otto Johan Löwen, som vid sin död 1825 läm-

nade det till sonen majoren friherre Karl Fabian

Löwen. Denne dog- 1843 utan söner, då I Llringe

öfvergick till brodern friherre Axel Wilhelm
Löwen ("]" 1863) och därefter till sonen friherre

Otto Wilhelm Lchven. Då denne barnlös afled

1 88 I tillträddes fideikommisset af hans sysslings

son kammarherren friherre Erik Au^rust Otto

TroUe Löwen, som vid sin död 1896 lämnade
det till sin son friherre August Trolle Löwen,
den nuvarande innehafxaren af Ililringe, sedan

1894 gift med Maria Lagercrantz.

Redan under medeltiden var Häringe bebyggdt,

och brändes 1501 af konung Hans. Tröstande

skrifver Svante Sture till herr Sten, att »det

hafven 1 att gliidjas öfver mer än vi, att en

konung i sitt majestät själf personligen brände

eder gård, en ära som ej vederfarits mig eller

någon annan här i riket». Lämningen af detta

äldre liäringe är en ruin belägen vid hafs-

stranden nära den nuvarande gården. Det

tyckes hafva varit en fyrkantig byggnad med
en förborg och ett hörntorn. En ny byggning

synes under i 500-talet blifvit uppförd. Här för-

varades nämligen under Johan IIIis tid stats-

fångar och Gustaf II Adolf har daterat bref

därifrån. Då Gustaf Horn tillträdde egendomen
fanns här »en gammal och nedcrrött byggning,

så att salig fältherren därute oj kunde bo och

vistas, hvilken och sedan igenom vådeld upp-

brann». Lian måste därför i trädgården upp-
sätta en byggning däri han kunde uppehålla sig

till dess att stenbyggningen blef färdig. Denna
trädgårdsbyggning, »sjöflygeln», kvarstår ännu,

och I 500-talsbyggnaden torde utgöra stommen
i det nuvarande husets västra del. Gustaf Horn
uppförde åren 1654— 55 det stenhus, som än-

nu kvarstår till sitt inre ovanligt väl bevaradt.

Däremot har det yttre genomgått en mängd
förändringar. Hur det först tedde sig, visar

oss bilden i .Suecia anticjua eller ännu bättre

Erik Dahlbergs ännu bevarade originalteckning

därtill. Det är ett tvåvåningshus med trevå-

ningars volutgaflar, prydda med glober och obe-

lisker, åt alla fyra sidor. Fasadens enda ornering

är den skulpterade porten och de dekorativa

ankarjärnen. I ett syneinstrument från 1681

beskrifves byggnaden. Under västra delen af

huset äro fyra hvälfda källare, nedre våningen

har hvälfd korsgång med två portar, två hvälfda

kamrar och ett kök samt fem större och mindre

logementer, däri spisar af stenhuggarsten. Andra
våningen har två stora salar och sex kamrar,

golfvet är af ölandssten undantagandes två kam-

rar, hvaruti äro trägolf. .Spisar i alla rummen
äro af huggen sten, med en hög blå kakelugn

i den västra salen, ekdörrarna äro med svart

trä i fyra rutor inlagda. Två portaler af huggen

sten föra in i huset, muren på de fyra gaflarna

är täckt af koppar, taket af furuspån. Då voro

också uppförda en byggnad nere på gården,

köksbvggning, fatebursbyggning och drängstuge-

Huringc frän iion
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Håringe från söder.

byggning. — Hvad som sedan Gustaf Horns
tid ändrats är hufvudsakligen taket. Redan

1707 voro de höga gaflarna nedtagna, ty i ett

inventarium från detta år uppgifves, att stora

stenhuset, som är anstruket med black färg och

hvit färg i hörnen, kring fönstren och takhsten,

har ett italian tegeltak, och mellan bägge taken

fjorton par små enkla fönster, — således ett

säteritak. Detta har senare, möjligen vid den
reparation friherre Fabian Löwen efter sedan

han förvärfvat Häringe, på 1770-talet lät ut-

föra, blifvit ombyggdt till det nuvarande man-

sardtaket. Fasaden är nu alldeles slät med fön-

sterna i väggens plan utan någon ornering, por-

talerna hafva rusticerade infattningar af huggen

sten och den gafvelformiga frontespisen har

rusticerade lisener och klocka. På sista åren

har tillkommit den utbyggnad på östra gafveln,

som innehåller serveringsrum och förmedlar pas-

sagen mellan matsalen i öfre våningen och köks-

departementet i den undre. Hela den gamla

rumsindelningen återfinnes ännu i hela huset,

stengolfven eller trägolfven med stenkant äro

bevarade i flera rum, likaså enkeldörrarna med

Häringe från väster med den kvarstående sydvästra flygeln. Efter fotografi från 1860-talct.
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beslai;- och lås från 1 6- och i 700-talet, och de
smärutiga fönstren. Däremot hafva de öppna
spisarna försvunnit, och endast på sina ställen

är takets och väggarnas ursprungliga dekora-

tion bevarad.

Allén för mellan två lador och två stallbygg-

nader upp på gården, som på sidorna har två

flyglar med brutet tak, vändande gafvelsidorna

mot gårdsplanen. Baksidans i en terrass upp-

lagda trädgård har likaledes varit begränsad af

två flyglar, men af dessa kvarstå endast den

ena, det af Gustaf Horn under byggnadstiden

bebodda trädgårdshuset.

Nedervåningen delas af förstuga och en kor-

sande korridor i husets längdaxel i fyra delar.

Förstuga och korridor äro täckta af stjärnhvalf,

dekorerade med ornamentmålning från 1 600-

talet. I västra delen af våningen äro tre hvalf-

täckta rum. 1 östra delen af huset ligger köks-

afdelningen, öfriga rum användas som gäst-

rum. ]{tt rum, nuvarande köket, kallas i in-

ventarium från 1737 för tricktaffclsalen, och

här hade väl en tid den gamla l)iljard sin

plats, som nu förvaras i vagnboden, l-.tt an-

nat rum var porslinsköket, klädt med holländ-

ska fajansplattor, af hvilka några som l)lifvit

bevarade, nu äro hopsatta till en l)ricka. An-

märkningsvärdt är ett i en mur ])efintligt större

hvalf, där fcjrr silfrct och andra viirdesakcr

brukat inmuras. Två andra små hvälfda rum,

det ena i traj)pncdgången

andra nere i denna, påminna

men i Ciripsholms källare

och komma oss att tänka

på reformationstidens här ftn--

varade statsfångar - - ett af

dessa hvalf skall enligt tra-

dition långt senare blifvit an-

vändt

\\\\

nedre

till kiillaren,

om
det

fängelscrum-

Nedrc förstugan-

som pä 1 700-talet voro gästrum, men hvar-

af det ena nu är sängkammare. Våningens
midtparti mot trädgården upptages af salongen

och det .sydvästra hörnet af den gamla, nu som
hvardagsrum använda sängkammaren med sin

alkov och två på sidorna om denna liggande

små kabinett.

som gårdsfängclse.

f()rstugan

hvälfd trapi)a för från

u})p i r)f-

vestibul, som
har stengolf och en modern
öppen spis. i'å viiggarna

hänga tidiga 1 7()o-talsmål-

ningar af Lindholm, Marie-

dal, L,öfstad och Sjö, allt egen-

domar som samtidigt med
1 läringe tillhörde Magnus
Julius De la Gardie. Här
förvaras också en samling

tenn. Från denna förstuga

kommer man in i matsalen.

Bakom matsalen mot träd-

tvenne rum.gården lioon C/m- i-t-.slihiili fi.
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Matsalen.

Matsalen har rutigt stengolf af ölandskalksten, terade pilastrar, ett mindre sådant från samma
en i marmor inbyggd kakelugn och väggarna århundrades början af ek och svart al på höga
målade i listindelad marmorimitation. Dörr-

styckena äro kopior efter franska 1 700-talsgra-

vyrer med pastorala sällskapsframställningar.

Kristallkronan i taket är daterad 1 709. Bland

möblerna märkas ett 1 600-talsskåp med skulp-

Anna Yxkull. Gustaf Horn.

Fideikomm issilfver.

vridna fötter. En målad och beslagen kista är

daterad 1720 och har efter vapnen att döma
tillhört Brita Ramels hemgift — hon gifte sig

detta år med Fredrik TroUe —
,
vapnen äro

hennes anvapen. Ett 1600-tals matbord af ek

med svarfvade fötter och in-

lagdt fotkryss står vid ena

kortväggen och därpå en del

fideikommissilfver, hvaribland

märkes en soppterrin från

år I 745 med Gustaf Stafhell

d. ä:s märke, en kaffekanna

från 1743 af Petter Henning
och en annan sådan förfär-

digad af silfver ur malm från

Sjösa I 77 1, hvarom en där-

på inristad vers berättar. I

ett hörn står ett 1600-tals

kylfat med vattenbehållare

från 1 600-talet af engelskt

tenn och på väggarna hänga

tidiga I 700-talslampetter. Här
hänga en del Wellingk-Lager-

bergska familjeporträtt, ett

godt sådant af landshöfdingen

Nils Assarson Mannersköld
Generalen von Tiesenhaiisen. , ^ \ r o o ^

Vattenbehållare af
(1586— 1655) fran ar 1652,

tenn fr. 1600-talet. generallöjtnanten och lands-
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Nils Assarson Manncrsköld.

OljcniAlniiifi 1(152.

Friherre Axel Wilhelm Luwen.

Oljemålning af C. G. Plagcmnnn.

höfdlngen Hans Henrik von Tiesenhausen och

hans hustru Anna ^\kull båda af Martin Mij-

tens d. ä., deras dotterson riksrådet i^refve Otto

\\'ellin<4k (1649— 1708) i rådstalar, antaL,digen

af Johan David Svartz, en af ättartalen okänd

l^ihp WeUint^k, en un<^' man från omkring- i 700
i drabantuniform, barnporträtt af Anna Chri-

stina Wehingk (1717) L;ift nietl ()fvcrstcl<")jl-

nantcn (i. ( ). Crcutx, kuids-

h(")fcHny"en s^refve Adam
Otto Laj^erberj^ (17-')

1 798) och hans hustru

Beata Sparre ( i 7 ,V 1 1787)
båda af ( )lof Arcnius.

T sydöstra hörnrummet
finnas bevarade dekorativa

måhiin<;ar från 1 600-talet,

dels det i grisaille rikt smyc-

kade taket, dels panelerna

i fönsternischerna och på
väg^^^arna. h.tt (lr)n'öfvor-

stycke är från senare tid,

under detsamma har näm-
ligen setat ett med afsikt

förstördt sådant, hvar|)å är

antccknadt: Detta stycket

är måladt i 798, det yttre

af Wilhelm l.cnven vid 67

års ålder.

Salongen har parkettgolf i furu med kant af

ölandssten, målade orientaliska tapeter — växt-

motiv pä hvit botten, på dörröfverstyckena äro

målade kinesiska vaser med blommor. På den

(ipj)na spisens kupa sitter en utmärkt vacker

rokokospegel i ram af rikt förgylld skulptur och

blalt slipadt glas - en pendant diirtill hiinger

i hvardä'''srummet. Mellan fr)nsterna sitta ro-

A'i//;i med tiik- och fönsterpanel i grisaillemålning från 1600-talct.

309



SVENSKA SLOTT OCH HERRESÄTEN

Salongen. Porträtt af Ulrika Christina Löwen född Cronstedt, oljemålning af Ulrika Pascli-

kokospeglar och utsökta spegelbord med drake

som slingrar sig om det enda sneda stödjebenet.

Två bukiga inlagda byråar med beslag från

1 700-talets midt bära diverse smärre föremål

— på den ena står en liknande samtidig dock-

Rokokospeglar och -bord i salongen.

byrå och en förgylld silfverskål med lock och

drottning Lovisa Ulrikas monogram, tyskt ar-

bete. Ett bord bär en vacker samling slipade

och etsade kristallsaker. Porträtt finnas här af

friherrinnan Ulrika Christina Löwen född gref-

vinna Cronstedt (i 756— i 84 i), olje-

målning af UlrikaFredrikaPasch och

en vacker pastell af friherrinnan

Anna Maria Lövven f. Meijendorff

von YxkuU (1754— 1820). Dess-

utom i miniatyr majoren friherre

Karl Fabian Löwen (1775— 1843)

och friherre August Johan Löwen
(1778— I 8 1 6), signerad af Kalling,

och hans friherrinna Beata Sofia

(1780— 1847) född Löwen, samt

majoren Leonard Fredrik Ceder-

schiöld (i 768— 1829) och hans fru

AnnaBeataChierlien(i 775— 1827).

Hvardagsrummet har kakelugn

i blått och hvitt med nordstjärne-

motivet, en redan omnämnd roko-

kospegel, en gustaviansk spegel

med bord och en utmärkt vacker

venetiansk 1 600-talsspegel med

1 o
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slipad spegelglasram, l^tt ti-

digt I 700-tals tebord inlagdt

i blomranksmönster är en

mycket sällsynt möbel. Här
hänger också en bård af en

väfd tapet från samma tid

visande papegojor och musik-

instrument i blomsterguirlan-

der. Den tillhör dock ej de

många tapetsviter som om-
talas i äldre inventarier och

hvaraf endast finnes ett ringa

fragment af en 1600-tals ver-

dure. Soffa och stolar äro i tidig

em[)ire med sphinxer och sned-

kors i ryggarna, signerade med
Stockholms stolmakarcämbe-

tes stämpel. Af de två små ka-

binetterna, som ligga på hvar

sin sida om alkoven har det

ena i 700-talstapcter med må-

lade blommor, fjärilar och

sländor på hvit botten.

På I läringe finnes ett större gårdsarkiv med
handlingar ända från medeltiden så väl rö-

rande detta gods som Sjösa, hvilket äfven

som fideikommiss innehafvcs af friherre A.

Trolle Lövven. Andra arkivalier rörande godset

förekomma i stor mängd i det De la Gardie-

ska arkivet i Lunds universitetsbibliotek. God-

sets historia har förut skildrats af G. Westerin

i Bidrag- till Södermanlands äldre kulturhi-

storia IX.

Hvarda<!&riu

I liiringe fideikommissegendom innefattar huf-

vudgården, 3' mantal jämte underlydande hem-
manen (irindtorp, Västnora, Fors Ostergård, Fåll-

brunna, Gryt, Ostnora, Hemfosa, KuUsta, Nöde-
sta tillsammans 15' 12 mantal och 2,504 hars

areal, hvaraf åker 707 har och skog 1,797 har,

taxerade till 419,000 kronor. Till fideikommisset

hör äfven det angränsande, i Osmo socken be-

lägna, Hammersta säteri, med underlydande

taxerade till 331,200 kronor.

Tebord med inläggningar frän 1700-falrt.



ÅKERÖ
BETTNA SOCKEN, OPPUNDA HÄRAD, SÖDERMANLANDS LÄN

Af NILS SJÖBERG

Åkerö (Akirö), en liten bergig ö i sjön

Yngaren, synes vara den äldsta bygden

inom Bettna socken på grund af dess

kringflutna läge, som erbjöd på en gäng lätta

vattenkomunikationer åt alla håll och tillika skydd

mot öfverrumplin-

gar från landsidan.

Utförliga förteck-

ningar finnas öf-

ver gårdens ägare

ända från i 2- och

1300-talen. Ar
1 281 försåldes

Åkerö af drotsen

Ulf Karlson till

Fredrik Stikting,

sannolikt en af de

tyskar, som under

INlagnus Ladulås

inkommo i riket.

Gården öfvergick

likväl snart till Bo
Nilsson Natt och
I^ag

(t 1327), Bo
Jonson Grips mor-

fader. Af hans barn fingo sonen Bo Bosson
den s. k. Gammalgården, dottern Ingrid där-

emot^ den s. k. Sundbydelen. Gammalgården
på Åkerö ärfdes alltså på 1330-talet af Bo
Bosson Natt och Dag, gift med Karin Peders-

dotter Fargalt från Hedensö i^ Näshulta socken.

Bland deras ägolotter ärfdes Åkerödelen af dot-

Ingenjör G. F. Enderlein.

tern Margareta (| 14 14) gift med Algot Måns-
son Sture till Räfsnäs (| 1426), Redan under
deras lifstid öfverlämnades Åkerödelen till dot-

tern Katarina, då hon trädde i gifte med Karl

Karlsson Hvit, den heliga Birgittas sonson. Efter

fru Katarinas död

1 4 1 3 skref sig

Karl Karlson som
ägare till hennes

del. Omkring 1 4 i 7

synes denna del

af Åkerö ha tillhört

Erengisle Nilsson

d. y. till Ham-
mersta äfvensom

hans faster fru Ka-

tarina Erengisles-

dotter till Tyresö,

gift första gån-

gen med Greger

Bengtsson Blå till

Värhulta och död

1420. Hennes dot-

ter i detta gifte

Ingeborg Gregers-

dotter fick äfven Åkerödelen, då hon omkring

14 16 trädde i äktenskap med Matts Ödgisles-

son Lillje till Lagnö, sedermera lagman i Söder-

manland. Efter dem ärfdes både Åkerödelen

och Tyresö af sonen Greger Matsson Lillje,

som sedan öfverlämnade Tyresö till sonen Bengt

och Åkerödelen till andra sonen Folke i 508).

Fru Bertha Enderlein

född Svenson.

I 2



ÅKERÖ

Åkerö enligt Dahlbergs Suecia antiqua et liodierna.

Dottern lirita h.uk; oiiikrinL;" blif\-it s^ift

med ägaren till den andra Akerödelen, Ake Jöns-

son Svarte Skåning i hans senare gifte och här-

igenom kommo de bada delarna att f()renas.

Sundbydelen i)ä Åkerö ägdes, som ofvan om-
nämndt, pä 1330-talet af Ingrid Bosdotter Natt

och Dag, gift med riddaren Jon Knutsson Grip

till \^inäs. Deras son var den bekante drotsen

Bo Jonson drip, som ärfde Sundbydelen, men
han utarrenderade sin gärdsdel till Söderman-
lands lagman Magnus Finvidsson (Leopard)

(|

1378 eller 1370). I konung Albrekts dagar

Det 150 ur i^iinilii stLiinlrddct jöi Akcro liUiiäppU ii.

3

beboddes gärden af \-äpnaren Ragvald Magnus-
son af Vintorpaätten, som 1382 af Bo Jonsson
tilll)ytte sig åtskilliga hemniansdelar i Bettna

och diiri bland äfven '/.' markland jord i Åkerö,

och detta tillföll vid hans död 1404 hans dot-

ter Ingeborg, som blef gift med riddaren Niklis

Boson Natt och Dag, son till Bo Boson och

Karin Fargalt pä Gammalgärden. Denne bodde

pä Åkerö 1404 och var häradshöfding i }ön-

åkers härad 14 11. Sonen Bo Niklisson d. y.

skref sig till Åkerö och blef underlagman i

Östergötland, men egendomen tillföll äldsta dot-

tern Ingeborg, som blef gift med riddaren Svarte

jönis Skåning. Denne har 1426 på Akyrö upp-

gjort jordbyte med prästen i Bettna och 1435
kr)pekontrakt om jord i närheten, så att han

s) nes hafva ökat egendomens område. Sonen

Ture Jönsson skref sig »pa Åkerö» 1442 och

den andre sonen Ake Jönsson Svarte Skåning,

som var riksråd och lagman i Södermanland,

bodde här i midtcn af 1400-talet till sin död

1494. I sitt andra gifte ägde han Brita Gre-

gersdotter Lilljc, hvars far, som ofvan nämndes,

ägde Gammalgården på Åkerö. Emedan de ej

efterlämnade bröstarfvingar, kom Sundbydelen

efter fru Britas död till hennes bror Folke Gre-

gersson, som förut ägde Gammalgården, så att

de båda gårdsdelarna, som i nära tvåhundra år

varit åtskilda, nu åter förenades. Efter Folke

Gregerssons död i 507 innehades godset af hans

änka, Brita I lansdotter Tott, som uppgifves hafva

lefvat ännu 1531, systern Anna Hansdotter Tott,

gift med Clement Hogenskild, ärfde sedan Åkerö

och dog där 1549. Dottern Anna Hogenskild,

3
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Åkerö från gårdssidan.

först j^ift med riksrådet Jakob Krumme och

sedan med öfverstekammarrådet Nils Bielke (j

1550) förde vid sin död gården öfver till Bielke-

släkten, och den stannade sedan i dess ägo i

nära hundrafemtio år. Således ägdes Åkerö

1591 af riksrådet Ture Bielke, som afrättades

1600 i Linköpings blodbad, och blef därefter

en tillflyktsort för de här afrättade riksrådens

änkor. Agaren blef Ture Bielkes son Nils och

efter hans död öfverstelöjtnanten Ture Bielke, som
afled 1647 och hans hustru friherrinnan ]\Iaria

Elisabet Sparre, som 1650 gifte om sig, och då

medförde Åkerö till sin andre man riksrådet Gu-

staf Bielke, död 1661. Vid arfskiftet efter honom

Gårdsfasaden af liiifrndhyi^iinaden.



ÅKERÖ

Södra <iiifrcln.

1675 tillföll i^-odset dottern Marti;;areta, gift niccl

riksrådet och fältmarskalken friherre P)engt llorn,

hvilken då hon 1726 afled hade testamenterat

det till riksrådet grefve Axel i')anrr och hans

grefvinna Katarina Mhba Horn, som var hen-

nes styfdotter. Häremot öppnades likvill process

af arfvingarna efter friherrinnan l .bha Sparre,

Margareta IVudkes kusin, och dessa tilldömdes

Akerf) 1745, då det 174-^ inlöstes af en af dem,

kansli[)rcsidenten grefve Karl (lustaf Tessin.

R(;dan under sin lifstitl måste Tessin sälja Åkerö

till svågern grefve Axel Wrede Sj)arre, men Ixxlde

k\ ar hiir till sin dckl 1770. ( Irefx e WnxU^ Sparre

dog 1772 och iirfdes af sin måg rikskansleren

grefve Fredrik Sparre som dog här 1 803, då

godset ("jfvergick till svärsonen hofmarskalken

Fredrik l'"al)ian Montgomerv, som sålde det till

direktcM- C". Arf\edsson, hvilken 1858 läinnade

det i arf till sin dotterson och dotterdotter Karl

Rudolf (I 1866) och Maria Theresina Ceder-

ström
("I" 1869) gift med öfverstelöjtnanten fri-

herre Sten ]{rik (iabriel Lejonhufvud som i()00

sålde Åkerö till dess nuvarande ägare ingenjör

G. F. l^nderlein och hans hustru Bertha Sven-

son.

Den äldsta klinda bvggnaden ])å Åkerö» fin-

nes återgifven i Svecia antiqua och uppgifves

vara uppförd af fru Anna Tott i början af i 500-

talet. Det är en fyrkantig byggnad m.ed två

hörntorn i två våningar med souterrain, valmtak

med takaltan, tornen med lanterninspiror. Det
afbrann delvis 1660 men reparerades, så att det

enligt Loccenius var präktigt inrättadt till män-
niskors njutning och nödtorft. Då Tessin öfver-

tog Åkerö stod det ännu kvar. I sin dagbok
säger han därom: »Ciamla stenhuset här vid

Åkerö, som jag låtit nedrifva, måste hafva varit

bygdt i det 1 5:de seculo, att döma efter dess

halfblandade gråstens- och tegelmurar. Nog
ångrar jag, att jag ej tog af själfva indelningen,

som bestod i ödsliga stora salar och små hörn-

rum >. Och på ett annat ställe: »Efter den om-
talade l)randen var det aldrig färdigt vordet.

Köket med ett rum var under jord, i nedre

våningen illa afdelta ålderdagsrum, i den ()fre

en bröllopssal utan tak och golf och ett par

tornrum med halsbrytande trapptorn. 6,000 dir

krut kostade mig nedrifningen och ligger nu

hela detta fjråstenshuset såsom en nödig men
f'i tillräcklig f\-llning mellan n}'a stenhuset och

sjcni . I\(Mlan 175- funnos tvenne senare upp-

Utsikt fl lin tcrraxscn.
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Salongen med målning af Olof Fridsberg efter skiss af L. J. le Lorrain.

förda träbyggnader som användes som bonings-

hus; de lågo parallellt med gamla stenhuset, det

närmare kallas grefskapsbyggningen, det längre

aflägsna inspektorsbyggningen. Enligt de be-

varade ritningarna voro de enkla tvåvåningshus

med oregelbundet plaserade fönster. De stodo

kvar och användes under Tessins tid, på en

karta af 1795 äro de borta. Dessutom fanns,

då Tessin öfvertog gården, en mängd smärre

spridda byggnader och ett kapell. Om detta

nämner Tessin, att öfver tvärbalken i det ålder-

domliga träkapellet på gården stod årtalet 1585,
att själfva kapellet var lågt och bredt, måladt

på väggarna och i hvalfvet med figurer, vid

hvilka målaren försiktigtvis satt uttydningen.

Enligt inskrift var det upprest 1577 af Anna
Klemensdotter Hogenskild, måladt ini 1585 och
i vapenhuset 1590. Kapellet såväl som små-
husen äro nu försvunna. En bred graf skilde

den landtunga, på hvilken själfva herrgården
stod, från den öfriga delen, utanför denna inom
en fyrkantig graf fatburen — en äldre ersattes

1758 med den nuvarande — och bakom den i

alträsket en vattenlabyrint af stockar och led-

stänger, hvilkas sammanlagda längd utgjorde

807 alnar.

Så ungefär såg Åkerö ut, då Karl Gustaf

Tessin 1752 begynte jämnandet af grundvalen

till nya stenhuset straxt innanför det nedrifna

gamla. Det uppfördes efter ännu bevarade rit-

ningar af Karl Hårleman, ett tvåvåningshus,

nedre våningen hög, öfre låg, med mansardtak,

eafvelfrontoner åt alla sidor. Fönstren äro kon-

sentrerade mot midtpartiet, väggarna indelade

med gördelgesims och rustiserade. Gårdsfasa-

dens port ligger på högra sidan och motsvaras

på vänstra af en blindtrappa och hvalfbåge.

1757 uppfördes de två flyglarna af trä i två

våningar, samma stil som hufvudbyggnaden och

med ingångarna från gafveln. Den högra var

förut köksflygel, men köket är af nuvarande

ägaren flyttadt till hufvudbyggnadens vänstra

del, som under Tessins tid upptogs af rum för

betjäning, garderober etc.

Porten på fasadens högra sida leder till en

förstuga från hvilken man kommer in i en rad

åt gårdsidan liggande rum, förut grefve Tessins

enskilda våning. Nu äro de två närmast för-
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Salongen från andra sidan.

Stugan arbetsrum, sedan sängkammare och barn-

kammare, åt sjösidan ligger längst till höger en

salong, så ett förmak, matsalen, serveringsrum

och köksafdelningcn. Under Tessins tid voro

rummen i samma ordning: matsalen, grcfxin-

nans förmak, silngkammare och kal)inett.

Salongen är niiirklig genom sin viiggdekora-

tion, som IJ.S^» ulfcMxles af ( )lnf Pridsberg efter

en ännu f()rvarad skiss diirlill af

den franske målaren L. |. le Lor-

rain. Den visar en kolonnarkitck-

tur med marmorstatyer plaserade

mellan kolonnerna, i nischer stå

porfyrurnor öfver fontäner. 1-Jia

kortväggen har (;tt perspektiv öfver

en fransk trädgård med klippta häc-

kar, i förgrunden naturalistiska fly-

gande fjärilar och en sittande pape-

goja. Motsatta kortsidan har öfver

den öppna marmorspiseln Alexander

och Diogenes med öfverskrift: Pau-

lulum å sole - - en målning som
Tessins samtida ansågo innehålla

en anspelning på hans f()rhållandc

till hofvet. Dörröfverstyckena fram-

ställa lekande putti 1 tak(^t händer
Nyckel med Carl Gustaf

Tessins monogram.

en vacker kristallkrona från 1 700-talets början.

Ett rundt marmorbord, foten af hvit skulpterad

marmor och skifva af kulört sådan stammar
från Tessins tid. Stolarna äro i holländsk ro-

koko, inlagda och klädda med gyllenläder, på
en bukig Inrå från 1 700-talets midt står ost-

indiskt och sevresporslin. l^tt inlagt holländskt

skåp innehåller en del porslin, bland annat två

ostindiska tallrikar och en kräm-

kopp med Tessins \apen, en nyc-

kel med hans monogram och en

silhuett af honom som äldre. Golf-

vet är i mosaik af svart och hvit

marmor, införskrifven af Tessin från

Italien.

h"örmaket har en viiggklädscl af

målade tapeter i fält inom målade

guldlister och smala blomrankor,

nedtill landskap med kinesiska fi-

gurer. Ofver den öppna marmor-

spiseln sitter en utmärkt vacker

fransk rokokospegel.

Afatsalen har en modern stuck-

ornering. Här hänger Karl Gustaf

Tessins stora porträtt af fransman-

nen Jac(|ues Aved, och ett stort
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porträtt af Gustaf III

som barn. Ett tebord

har skifva af porslin med
en vy af Åkerö, modernt

Rörstrandsarbete, dess-

utom finnes här tenn,

silfver och en 1 6oo-tals

ekkista med beslag.

I det inre arbetsrum-

met är den i väggen in-

fällda spegeln en märk-

värdighet, den består af

en väldig polerad stål-

skifva. Här hänger en

marin af Marcus Larson

och en hollänsk stads-

bild med en tillfrusen

kanal signerad af |. Beer-

straeten 1666. Här för-

varas också arkivet, hvars

förnämsta del utgöres af

K.G. Tessins 29 volymer

starka dagbok, men den-

na börjar först 1756, då

Tessin redan lämnat det

offentliga lifvet, och innehåller mest fabler, reflek-

tioner, afskrifter etc. och endast en mindre del

liimnar några upplysningar om det man brukar

Carl Gustaf Tessin.

Oljemalninj^.

Rokokospegel förmaket. Målade

blomrankor.

tapeter med

ställande en jät-

telik pumpa,som
I 75 7skördadesi

Åkerö trädgård.

Från förstugan

för en trappa af

marmor, bruten

vid det då under

Åkerö lydande

Baldersta upp
till öfre vånin-

gen. Räckverket

är ett konstsmi-

de utfördt afTes-

sins smed Hjer-

pe, som afled

I 768, och då i

dagboken fick

det omdömet,
att han förtjänar

nämnas som full-

kommeligi groft

och fint smide,

och som det i

hans tid var ett

beröm att kunna
väl supa, så söp

han ock ypper-

ligen. I trapp-

uppgångens

söka i en dagbok. Af
långt större vikt och in-

tresse äro då hans och

Fredrik Sparres inven-

tarier från Åkerö, som
visa huru mycket dyr-

bara konstverk trots alla

försäljningar stannade i

Tessins ägo ända till

hans död, och öfvergingo

till hans arfvingar.

Sängkammaren har en

i figurer inlagd möbel
från 1840-talet och ett

stort af Olof Fridsberg

måladt hörnskåp, som
förr stått i grefvinnan

Tessins kabinett.

I förstugan hänga två

målningar, en af Elias

Martin visande rikskans-

leren Fredrik Sparre och

hans två äldsta döttrar

vid Tessins byst och en

af Olof Fridsberg före-

Hörnskåp i sängkammaren, måladt

af Olof Fridsberg.
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Trappan till öfrc riinin<;cn- Badande Batscba. .\l.uiiuiibi.uy;if (iiovanniikiBologna.

hörniiischer sta tv;'i byster af Nicolaes Millich liatseba, marmorstaty af (jiovanni da Bologna
den ena ftn-esirillandc Karl XI sf)m ung. och pä Vcäggen en bräda med en stenstil, som

I öfre f()rstuu;an sitter i en nisch en bachmde af l essin uppsattes pä den präm som är 1769

Spcocl i porslinsrnnunct mal luåladt nfrrrstyckc Spc<;c'l i gästruniniff med öffcrstyckc af J. B. Oudry.

Ritinnirns inrcdniiii; synes i spci^clhildrrna.
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Detalj af biljardrummet med målningar af Johan Pascli-

o

förde kungafamiljen till Åkerö och i vägg-

nischer långa latinska stenstilar till landtlifvets

lof. En korridor i byggnadens längdaxel delar

våningen i två delar, och på hvardera sidan

föra dörrar in i gästrum. Bland dessa märker

man porslinsrummet, hvars väggar äro kläd-

da med fyrkantiga blå och hvita holländska

kakel, införskrifna af Tessin från Amsterdam,
och den mellan fönsterna placerade rokokospe-

geln har till öfverstycke ett stilleben af J. B.

Oudry.

I den vänstra flygeln finnes ett biljardrum

med en i 700-tals biljard. Väggarna äro målade
af Johan Pasch och föreställa i nischer stående

och hängande föremål, hundar, kattor, höns etc,

hvar nisch med en öfverskrifven devis.

Man kan ej undra på att Tessin valde Åkerö
till reträttplats för sin ålderdom, läget är för-

tjusande med terrasser och klippta häckar ner

mot sjön och trädgård och park med yppig

växtlighet mot landsidan. Bland trädgårdens

märkvärdigheter märkes det 1 50-ånga stamträ-

det för Åkerö glasäpplen och en kastanje med
två hufvudgrenar, som omväxlande hvart annat

år blomma. Abéens väg, så uppkallad efter

anläggaren, en fransk abbé, som här under re-

volutionen fann en tillflykt, för genom parken

och täta löfdungar, till dess man vid en sväng-

ning plötsligt står på en udde i sjön, abbéens udde,

med klippor och tallar, fullkomlig skärgårdsnatur.

Åkerö omfattar utom hufvudgården i man-
tal, Hagby 2 mantal, Okna i mantal, Rallersta

I mantal och Lundby i mantal och flera mindre

lägenheter tillsammans 7V4 mantal utgörande

973 hektar, hvaraf 390 hektar åker, det hela

taxeradt till 211,100 kronor.

Biljardrummet med väggmålningar af Johan Pasch.



NYNÄS
BÄLINOE SOCKEN, RÖNÖ HÄRAD, SÖDERMANLANDS LÄN

Af NILS SJÖBERG

näs gamla

Pä
ett näs mellan den lilla Runclbosjön och

Trubbofjärdcn, fordom en vik af ( )stersjön,

liL''L;er mellan höga skärgårdsklipijor Ny-
hcrrgard. Då den anlades stod vatt-

net högre, de omgifvande ängarna voro delvis

sjö, och en bred

graf, ännu utsatt

på en karta från

1700-talets midt,

afskar landsförbin-

delsen.

Nynäs byggdes

omkring år i .^28

af Karl Niisko-

nungsson tillhö-

rande släkten Natt

och I )ag, iigdes

omkring i.^bo af

Magnus IngevaUl-

son och kom 1383
genom köp till

Bo Jonson ( irip.

Det innehades se-

dan länge som
j)ant af riddaren

Algot Magnusson (tre sjöblad), från hvilkcn fru

iM-megard l^vlow, Knut l)osson (irips iinka år

141 I inlöste godset. Det beboddes sedan af

hennes måg Nils l{rcngislesson (klufven sköld),

lagman i Södermanlantl och efter dennes död

år 1440 af hans iinka Katarina Knutsdotter

flrip samt sonen Px) Nilsson, söm ui)j)tog mn-

SrnlcniKinlaiul \ I . :

derns vapen och

yngre Gripsläkten.

af sonen riksrådet och

Cirip, som 1522 mördades

i \'ingäker. Hans dotter

Öfvcrstckamiuarjlinkaren

Frilicrrc Johan (jripcnstcdt.

blef stamfader för den s. k.

Han dog 1464 och ärfdes

Nils Bosson

af sina egna bönder

Marina, gift första

gången med rid-

daren och riksrå-

det Karl Krikson

Gyllenstierna (f

I 54 i) och andra

gången med riks-

rådet Klas Görans-

son Stiernsköld (j

i5<S3) förde Ny-
näs öfver till (lyl-

lenstiernska släk-

ten. I )et ärfdes

niimligen af hen-

nes son ridda-

ren Nils Karlsson

Gyllenstierna, och

då denne 1564

dog ogift af hans

broder riddaren

och riksrådet Erik

Karlsson G\ llenstierna. Kfter dennes död 1586

gick egendomen till hans son Karl Gyllen-

stierna (j 1 62 i), sedan till dennes son riksrådet

friherre Krik Gyllenstierna till Ulaborg (f 1657)

sedan till dennes son landshöfdingen friherre

Konrad (iyllenstierna, efter hvars död 1684

hans iinka grcfvinnan l\va Kewenhaupt inne-

Frihcninnan Ebba Gripenstcdt

fikid Ankarcrona.
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hade Nynäs till sin död 1729. Då var ätten

redan på manssidan utslocknad och egendomen
öfvergick till dottern Beata och hennes man i

andra giftet generalmajoren friherre Axel Dinvall.

lifter hennes död, som troligen inträffade vid

år 1 744, kom godset genom arf och lösen till

hennes släktinge landshöfdingen friherre Klas

Gustaf Rålamb, hvars änka Kristina Sofia Sack

1769 försålde det till den rike ryttmästaren

David Henrik Hildebrand. Efter dennes död

I 791 innehades Nynäs af änkan Agneta Sofia

Schönström (f i 796) och sedan af sonen David

Hildebrand, som då han 1808 dog ogift, testa-

menterade det till sin systerson friherre Karl

Karlson Bonde. Denne bortbytte det redan

1 8 1 2 till sin fader excellensen friherre Karl

Göran Bonde, som dog därstädes 1840. Efter

honom ärfdes egendomen af dottern Sofia Ulrika

Bonde, gift med öfversten och generaladjutanten

August Anckarsvärd, hvilka öfverläto det 1856

Nynäs från trädgården, väster.
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Nynäs från kanalbron, söder-

till mat^^en statsrådel friherre Johan AuLjust (iri-

penstedt. lifter hans d(")d 1871 innehades det af

änkan friherrinnan l£va ( iripenstedt född Anckar-

svärd (t 1887). Sedan delades Nynäs ey-en-

doni mellan hennes två yngre söner och ärfdes

af vice häradshöfding- Karl (iustaf Gripenstedt,

hvilken 19 10 försålde sin del till sin bror, den

nuvarande innehafvaren friherre Johan '{"heodor

Gripenstedt, g-ift med i{l)1)a Anckarcrona.

Nynäs slott lij^.^cr på en terrass med den

stora gräsmattbelay^da gården höjande sig öfvcr

den omgifvande lägre marken, dit trädgårdarna

äro förlagda, de däromkring belägna höjderna äro

utlagda till en naturpark. Pji springbrunn står

midt på gårdsplanen, två andra plaska nere i

trädgårdarna.

Slottet om- och tillbyggdes af riksrådet fri-

herre V.r\k Gyllenstierna, som dog 1657, samt

af hans son landshöfdingen friherre Konrad

Gyllenstierna. De praktfulla stucktaken i vånin-

gen I tr. upp datera sig från den senares tid.

Att (l()ma af några gamla ritningar och skiz/er,

som finnas i behåll, s\-nes det mTijligen waril

meningen att förse slottet med fl\-glar och hörn-

torn, men dessa kommo ej till utf()rande. Un-

der 1 700-talet verkställdes en del förändringar

såväl utvändigt som invändigt, ehuru det är

\'ynäs från norr.

omöjligt att nu bestämdt angifxa allt hvad som

då gjordes. .Sitt nuvarande yttre utseende fick

slottet slutligen efter en reparation af statsrådet

friherre J. A. Gripenstedt på 1860-talet. Det

en stor trevånings bvirs^nad med trettonar

H II fvutifasaden från sydväst.
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fönster i rad på långsidan, fem på ena och fyra

på andra gafveln. Taket är ett högt mansardtak

med vindskupor. Midtpartiet är markeradt med

rusticerade genomgående pilastrar, däröfver en

balustrad, och en gafvelfronton med klocka och

lanternin. Framför midtpartiet är en loggia af

sex murpelare bärande en altan. Undervåningen

är rusticerad, mellanvåningens fönster gafvel-

formiga, på midtpartiet segmentformade krön.

Genom två portar inkommer man i den ståt-

liga vestibulen på nedre botten, hvars hvalf bäras

af fyra kolonnpar. Därifrån leder en dubbel-

trappa upp till de två öfre våningarna, och fyra

dörrar föra in till den undre våningen, ekonomi-

afdelningen, hvars samtliga ram och korridorer

äro hvälfda.

I våningen en trappa upp kommer man först

in i en förstuga upplyst af en glaslykta från

I 700-talets början -— denna liksom för resten

i hela slottet upplyses med elektriskt ljus och

har vid dess införande särskild omsorg blifvit

egnad åt att ej genom armaturen något af slottets

dekorering skulle skadas eller döljas. Här hänga

på väggarna två tidiga intressanta porträtt och

ett sjöslag mellan venetianer och barbaresker.

Från vestibulen kommer man in i ett galleri

Utsikten öfver gårdsplanen.

med utgång till gårdsidans altan, till vänster

därom ligger gröna förmaket, sängkammare,

badrum etc, till höger matsalen, bredvid denna

salskammaren, nu ägarens skrifrum, vidare ex-

cellensens förmak och sängkammare (så be-

nämnda sedan excellensen Carl Göran Bondes
tid), ett litet kabinett och ett arkivrum.

I galleriet, som är möbleradt med en enkel

möbel från i 700-talets senare del, hänga en del

porträtt, dels några stora från 1 600-talet af okända

personer — en ung flicka som leker med sin

Nedre hallen (nr i å planen).
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HYNAo

I. Xci/rr

Ska(!<'>'i — 6. Miitkiiniinarc.

ejik/arr gästrum. — 9. Uagarcstitga

l'lan af nedre vaningen.

2. Trappan. -— 3. Vaklniiii.

7/äiuircrii/ii.
77 4- — 5-

'/'jiiiinririiiii eller

ner, en marin, båtar i storm, af hollän-

daren Maerten Schouman (i 770-1 848)
och en annan hans landsman Ludolf
Bakhuyzen (i 631— 1708) har likaledes

här en marin.

Sängkammaren har en stor gustaviansk
säng med rundt öfverstycke, gustaviansk
möbel och en liknande väggspegel som
salongen. Här finnas en Marie him-
melsfärd af italienaren Sel)a.stiano Ricci

(1659— 1734), ett par skissartade mål-

ningar i Rubens art och ett vackert

hand i vattenstrålen från en fontän, iir

en vacker målning af David Klöcker

Ehrenstrahl — dels en del kända från

1700-talet, som i sammanhang med
den öfriga porträttsamlingen skola be- p
handlas.

"

Gröna förmaket har mellan f<)nsterna

en infälld spegel i vacker skuli)terad f(jr-

g\'ll(l ram, möl)eln iir scngustaviansk och

här finnes också en ovanlig skåp.sekretär

från 1820-talet. Den ena vilggen upp-

tages af en väldig målning med deko-

rativ hållning, Kalmar slott af öfverste

Johan August Anckarsvärd, bland andra

taflor finnas här ett landskaj) af tysken Johan motiv från Waldemarsudde af C. J. Fahlcrant/,

Philip llackert, en af Sergels italienska \än- med flera taflor.

[iYNPJ) .

Plan af väningen l tr. upp.

7. '/'Jäiiarenini. — lo. Ofre förstuga. — II. Galleriet,

fiiriiiaket. - - 13. Sifruin. — 14. Korridor oelt /lorstriim. —
— 16. Serverhigsrtiin. — 17. Skrifrum. — 18. Exeellensens förmak. —
20. Kabinett. — 21. E.wellettsetis sdngkammnre. — 22. Alkov. — 23. Matsal.

— 12. Gröna

15. J^aelrnin.

Liallciul Jii 1 1 .1 l>laiun_.

3 S
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Gröna förmaket (nr 12 å planen).

de fyra elementen representerade af fyra putti

med attribut samlade kring en stjärna; i hör-

nens fyrkantiga fält sitta Konrad Gyllenstiernas,

hans fars, hans mors och hans frus vapen (Gyl-

lenstierna, YxkuU, Lewenhaupt) allt inom kraftiga

ornerade ramar. Fyllningarna visa trofégrupp,

puttiburna medaljonger med profilbilder i lager-

krans och inom lagerkvistar det krönta mono-

grammet CGSELH = Conrad Gyllenstierna, Eva
Lewenhaupt — de gifte sig 1681, hvarför de-

korationen ej kan vara utförd så långt förut.

En stor murad spis upptager ena kortväggen.

Bland möblerna märkes ett vackert skulpteradt

1 600-talsskåp med kolonner, hvarpå stå i 5 större

och mindre ostindiska bålar. Hela ena väggen

upptages af den väldiga Hildebrandska släkt-

taflan, David von Kraffts omfångsrikaste arbete

visande den gamle rike handelsmannen Henrik

Jakob Hildebrand och hans hustru Maria Sofia

Amya omgifven af barn, mågar och barnbarn,

tillsammans tjugo personer och fyra aflidna må-

lade som porträtt. Taflan visar att D. v. Krafft

ej var drifven i att komponera men har vackra
Marie himmelsfärd.

Oljemålning af S. Kicci.

De till hö-

ger om galle-

riet liggande

rummen: mat-

salen, förma-

ket och excel-

lensens säng-

kammare äro

af Konrad
Gyllenstierna

pä 1670-talet

smyckade
med prakt-

fulla stuckde-

korationer sä-

kerligen ut-

förda af Carlo

Carove, eller

hans broder

Giovanni.

Salens tak

har ett rundt

midtfält med

32<
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Excellensens förmak (nr i8 å planen).

detaljer och klara lysande färger. Dessutotn

hänga här ett antal porträtt hufvudsakligen från

1 6oo-talet.

Alkovtakei i Exellenscns sängkammare.

32S

Förmakets stucktak har en kraftig listindelning

och puttiburna rankor, på den stora murade
spisen träffa vi inom en lagerkrans samma krönta

monogram som i salstaket.

Väggarna hafva en gusta-

viansk dekoration, från denna

tid också möbeln. En inlagd

bukig byrå uppbär en stor

vacker tidig Meisseu-servis för

kaffe, té och chokolad — hvit

med blommor. På en konsol

ett ur i jacaranda med prakt-

fulla bronsbeslag från Gudin
i Paris. Sergels byst af prin-

sessan Sofia Albertina står

på ett spegelbord. Så väl i

detta som i nästa rum finna

vi också en ansenlig mängd
porträtt.

I excellensens

mare — nu möblerad som
salong — når stuckdekora-

tlonen sin kulmen. Genom
en tvärvägg med stor båg-

öppning och på hvardera

sängkam-
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Exciilciisciis sän<^kiuiliiuire i å iilancn).

sidiin om denna en stor fönsteröppning;" är ena

sidan af rummet afskiljd till alkov. I )c Ijus-

i^röna \';lL,^L;arna äro dehulc af Inila kaniel-

lerade pikistrar med akantnskapitiller, taket

är dekoreradt med blommor, frukter, putti

och stjärnor, öfver alkovöp[)ninL;('n puttiburet

krönt monogram inom krans och i ö[)pnini4ens

(ifre d(d två fritt ncdhiini^antlc fruktgirhmder. 1

alkovväggens fönster stå två kandekiberformade

gipsuppsatser l)lommor och frukter etc. 1 alkov-

takets runda midtparti svns Wnus och Amor
i dufch-agon vagn inom ram af en kraftig \-in-

ranklinckid rundstaf, akantusrankor utgående från

skåhu" i hörnen dekorera fyUningen. Sängkam-

maren ;lr möblerad med en utmärkt vacker för-

gylld rokokomöbel, en liten vacker bukig inlagd

byrå, på hvilken framsidans beslag bilda en in-

ramning, en synnerligen väl bevarad lackerad

kinesisk b^rå, svart botten med dekoration i

färger och ett par 1 700-tals kristallgirandoler

på förgyllda skulpterade gueridoiier.

I våningen två trappor upp ligga på hvar

sin sida om förstugan en stor sal, och kring

dessa gruppera sig gästrum, andra sådana hafva

sin ingång direkt från förstugan. Innanfcir vänstra

salen ligger biblioteket.

I f()rstugan hänger ett stort skuljJteradt be-

grafningsvapen öfver friherre l.ud\ig Gyllen-

stierna, som blef »ynkeligen om natten på gatan

mördad i Stockholm anno \ (n)8 . I salarna hänga

porträtt och några stora landskapsmålningar af

|. A. Anckarsvärd. Man finner här gustavianska

möbler, i ett af gästrummen en 1700-tals him-

melssäng med fjäderpanscher på taket, och i en

af salarna en kista med intressanta delvis date-

rade textilier, spetsar och broderier från 1 600-

talets början och midt.

Den till ett sjuttital nummer uppgående por-

trättsamlingen iir synnerligen värdefull särskildt

på grund af de utmärkta porträtten från 1600-

talets förra hälft. De kunna indelas i flere

grupper.

Här finnes först och främst de Rosenhaneska

släktporträtten och bilder af med denna släkt

befryndade personer. Där finnes först stamfadern

amiralen Göran Johanson Rosenhane (1525—
I 576), målningen är daterad i 5 76, således samma
år han dog, i rustning stödande handen på hjäl-
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Amiralen Göran Johanson Rosenhane.

Friherre Lndvii; Gyllcnstiernas begrafningsvapen.

Ståthållaren Johan Göranson Rosenhane.

men, i uppställningen med tydligt infh tande af

dåtidens flamländska konst. Hans son rikets

öfverste secretarius och ståthållaren Johan Gö-
ranson Rosenhane (i 562- — 1607) afkonterfejades

1594 som en medelålders man i svart dräkt

och kappa, hans hustru Karin Arp ("]" 1654) där-

emot först som änka — en synnerligen vacker

bild. Märkligt är bilden af deras son presi-

denten friherre Gustaf Rosenhane (1619— 1684)
utförd 1633. Den unge mannen lutar sig dröm-
mande mot ett bord med böcker, bilden är på
ett för tiden ovanligt sätt intimt fattad och man
har lätt att i den inåtvände ynglingen tänka sig

Wenerids blifvande skald. Deras andre son

riksrådet friherre Schering Rosenhane d. ä. (1609
— 1663), den utmärkte statsmannen och diplo-

maten finns ett godt porträtt från 1659, han

vistades då vid armén utanför Köpenhamn, och

ett ypperligt sådant från samma år af hans

hustru Beata Sparre (1618— 1672) som bären
miniatyr af drottning Hedvig Eleonora på bröstet

och stöder handen på sin lille rolige knähund
Hylas. Deras dotter Beata Rosenhane (1638
— 1674) gift Ribbing afkonterfejades 1659 och

ungefär samtidigt hennes två ogifta systrar Kri-

stina (1640— 1703) och Anna Katarina (1646
— 1685). Brodern hofmarskalken friherre Bengt

Rosenhane (1679— 1700) är af Kristoffer Tho-
mas, af hans hustru Ebba Maria Sparre (1663

330



Presidenten Friherre Gustaf Rosenhane.

— I 740) sedan om^-ift ined generallöjtnant y^refve

]{rik Gustaf Stenbock finnes också ett unj^doms-

porträtt. Scherinn" d. ;i:s märkligaste son presi-

denten friherre lolian Koscniiane finnes ei med

4

Riksrådet Friherre Scherin^ Rosenliane d. ä.

i samlinj^en, men däremot tre af hans fyra fruar

Märta Sparre (j i 700), Katarina l^leonora Lillie

(t I 704) och Eleonora Kristina Oxenstierna (1674
171 Af .Scherin<>- Rosenhane d. ä:s \-ngsta

Beata Sparre iiift med Seherintj, Rosenhane. Generalir^jtnanten Friherre Erik Krusc.
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Landshöfdingen Friherre Konrad Gyllenstierna.

son ryttmästaren friherre Fredrik Rosenhane

(1653— 1709) finnes en Hten pastell och af hans

fru friherrinnan Katarina Juliana Kruse (f 1738)

en bröstbild af David von Krafft som medel-

ålders och ett stort knästycke som äldre. Hennes

far generallöjtnanten friherre Erik Kruse (161

6

— 1665) är afbildad säkerligen af tysk mästare

år 1649 som öfverste för Karelska kavalleriet.

Af ryttmästare Fredrik Rosenhanes yngre son

Fredrik, född 1687, kammarherre hos riksänke-

drottningen och död ogift I 70g har Johan David
vSwartz lämnat ett godt porträtt, och David v.

Krafft ett utmärkt vackert af den äldre sonen,

generalmajoren friherre Schering Rosenhane d. y.

(1685— 1738) och likaledes ett porträtt af hans

hustru grefvinnan Hedvig Sofia Oxenstierna

(1686— 1735)- Deras son kammarherre Fredrik

Bengt Rosenhane (1720— 1800) afbildades 1751
af augsburgermålaren Gabriel Spitzel, och som
pendant därtill finnes ett samtidigt och af samme
konstnär utförd bild af en baron von Ende,

Fredrik Bengt Rosenhanes fru grefvinnan Eva
Sofia Stenbocks (1728— 1807) bild är af okänd
mästare, likaså barnporträttet af den siste Ro-
senhanen statssekreteraren Schering den yngste

(1754— I 81 2).

En annan porträttserie börjar med landshöf-

dingen baron Lorentz Creutz (1646— 1698), ett

rätt godt Ehrenstrahls porträtt och hans bror
generalen friherre Karl Gustaf Creutz (1660—
1728) hkaledes af D. K. Ehrenstrahl, samt dennes

Friherrinnan Eva Gyllenstierna född Lewenhaupt.

hustru Sofia Kristina Natt och Dag (1659

—

1726). Någon landtlig målare har målat ett

ungdomsporträtt af deras ogifta dotter Hedvig
Eleonora (1698— 1777) af hvilken det också

finnes en bild som äldre, deras gifta dotter har

lyckats bättre vid val af konstnär ty af henne,

Beata Sofia Creutz (1697— 1731), och hennes

man öfverstlöjtnanten och landtrådet grefve Bengt

Ludvig Stenbock (1694— 1737) finns vackra bil-

der af J. H. Scheffel. Med ett porträtt af deras

dotter grefvinnan Kristina Magdalena Stenbock

(1730— 1792) gift Creutz slutar denna porträtt-

serie, som genom Bengt Ludvig Stenbocks andra

dotter Eva Sofia gift med friherre Fredrik Bengt

Rosenhane blifvit förenad med de Rosenhanska

släktporträtten.

I matsalen sitter knäfigursporträtter af tre

bröder Gyllenstierna, alla tre målade af D. K.

Ehrenstrahl, och alla tre kända som slottsbygg-

herrar. Kungliga rådet och öfverståthållaren

grefve Kristoffer Gyllenstierna (1647— 1705)
har byggt Eriksberg, kungliga rådet och presi-

denten grefve Karl Gyllenstierna (i 649— 1723)

har byggt Steninge och landshöfdingen friherre

Konrad Gyllenstierna (1645— 1684) har full-

bordat Nynäs. Ett pendantporträtt till hans är

hans hustrus Eva Lewenhaupts (1657— 1729)
som likväl tillkommit först sedan hon blifvit änka.

En annan liten grupp utgöres af Ulfsparre-

porträtt, riksrådet och ståthållaren Jöran Erikson

Ulfsparre (1544— 161 2) afmålad 161 2 enligt
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Karl GiislLif Ulfspairc.

påskrift taflan i sitt <S2 år, - hxilkct likväl

ej stämmer med det i ättartalen uppgifna födelse-

året. 1 lans sonsonsson landshöfdingen friherre

fiöran Ulfsparre hatle flera i ättartaflorna ej

upptagna barn. Af två af dessa, sonen Karl

David Gotthard Hildcbrand.

Oljeniålning af Jacob P.jilrck.

Kristina Beata Ulfsparre.

(iustaf och dottern Kristina Beata finnes här

två barnporträtt, intres.santa så väl från kon.st-

närlig som dräktsynpunkt. En syster till dessa

var gift med friherre Konrad Gyllenstierna, och

genom henne har denna porträttgrupp kommit
till Nynäs.

Af ryttmästare David Henrik Hildebrand

(i 71 2— I 79 i) finnes en kopia af J. Björck efter

G. Lundberg, af hans son David Gotthard Hil-

debrand (i 76 1— 1808) ett originalporträtt af J.

Björck måladt 1780, af excellensen baron Karl

Göran l>onde (1757 1840) en koj)ia af Alexan-

der l.aurcus efter C. K von Inreda. Alla dessa

hafva som näiundt varit ägare af Nynäs.

Till slut finns portriitt af några Nicodcmus

Tessin d. y:s anhöriga, hans båda fruar saiut

en hans svägerska i första giftet, samt några

Strömfeltska porträtt samt två på senare tid

förvärfvade porträtt af kommendören Johan

(iripenstedt (f 1762) och hans hustru Maria

Elisabeth Barchia (f 1738). De äro utförda af

Scheffel och hafva ursprungligen funnits på

Gräfsnäs.

Nynäs med underlydande omfattar numera

i Bälinge socken 1,761 hektar jord hvaraf 378

hektar äro åker, samt i Västerljungs socken

1,159 hektar hvaraf 212 hektar åker, det hela

taxeradt till 300,400 kronor.
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TYNNELSÖ
OFVER-SELÖ SOCKEN, SELEBO HÄRAD, SÖDERMANLANDS LÄN

Af GUSTAF UPMARK

När man på väg från Stockholm sjöledes

till Strängnäs passerat det länga och smala

sund, som skiljer Selaön från det söder-

manländska fastlandet, får man norrut i sikte

en väldig tornliknande byggnad, som höjer sina

murar och sitt

röda tegeltak högt

öfver de omgif-

vande trädtoppar-

na. Det är Tyn-

nelsö, Strängnäs-

biskoparnas fasta

slott, tillbyggdt

och påbyggdt un-

der Karl lX:s tid

i slutet af 1
500-

och början af

1600-talet. Slottet

ligger på östra si-

dan af en mindre

ö, Tynnelsön, som
genom ett sund är

skild ifrån den

stora öster om
Tynnelsön beläg-

na Selaön. Midt öfver sundet, på Selaöns västra

strand, ligger godsets nuvarande hufvudgård
med sin under 1870-talet af landshöfdingen Fihp
Boström uppförda hufvudbyggnad.

Traditionen, anförd af H. O. Indebetou i hans
år 1877 utgifna »Södermanlands minnen», för-

mäler att Tynnelsö vid midten af 1200 talet

Kabin ettska inm arherren

Erland Boström-

skall hafva tillhört en viss Tynne, men i be-

varade urkunder nämnes gårdens namn första

gången år 1282; hvem som var dess dåvarande

ägare är okändt, möjligen var det kungsgård.

Redan i början af 1300-talet, 1306, tillhörde

Tynnelsö Sträng-

näsbiskopen; detta

år gästade konung
Birger Magnusson
biskop Isarus[ i 2 9 l

— 1 308) af Sträng-

näs på Tynnelsö

och utfärdade där-

ifrån ett ännu beva-

radt bref. Svenskt

diplomatarium in-

nehåller ett flertal

bref utfärdade af

konungarna under

1 300-talet från

Tynnelsö, där de

gästade de dåva-

rande Strängnäs-

biskoparna, hvilka

efter hvarandra in-

nehade gården. Biskopslängden finnes anförd

i nyssnämnda arbete af H. O. Indebetou, af

Olof Eneroth i »Herregårdar uti Söderman-
land» m. fl. st.

Hur Tynnelsö under denna äldsta tid varit

bebyggdt känner man icke, men sannolikt var

det liksom de flesta gårdar i Sverige till en

Fru Mary Boström

född Seaton.
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början bebyggdt endast med trähus. Indebetou

och efter honom Eichhorn i sitt arbete »Tynnelsö

slott», utgifvet 1885, uppgifva att biskop Thord

((• 1 40 i), som år 1388 af konung Albrekt er-

höll rätt till alla kronodagsverken i stiftet för

byggnadsarbeten på Tynnelsö, varit den som i

slutet af 1 300-talet här låtit uppföni det äldsta

huset af sten, ett slott som var väl l)(.>fästadt

efter tidens sed och utrustadt med vapen. Under

lyriks af Pommern tid och under ]*!ngelbrekts

befrielsekrig, då T^-nnelsö innehades af bl. a.

biskop Tomas Siiiioiisson (1430- 43), den bekante

skalden, nämnes detta slott som ett af rikets

starkaste fästen. Man har från denna tid i be-

håll ett inventarium f(")r 'lynnels() dateradt år

1443, som ger en föreställning bl. a. om de

försvars- och anfalls-vaj)en som funnos inom ett

d\iikt medeltida fäste. l'nder biskop Siooc

il.-s tid (1449 -63) fanns h;ir en besiittning af

100 man.

En ingripande roll i lynnelsös historia S[)e-

lade den kraftfulle och verksamme biskop Konrad

Roggi' (biskop Kordt), som »regerade» 1479—
1501 och anses vara den som på 1490-talet

lät bygga det fasta stenhus på Tynnelsr), hvilket

utgör de nedre våningarna i det nuvarantle

slottet.

Under befrielsekriget föll Tynnelsö efter en

lång belägring redan 1522 i (iustaf Wasas hän-

der och det var här som denne samma år lät

h;lnga den danske befiilhafvaren på Abo slott

junker Tomas; enligt i'eder Swart blef han

hängd i ett trild med ett basterep, hvilket »ho-

nom mijcket fortrööt» så att han knorrade öfver

att han icke ansågs värd en hampetross! —
Vid reduktionen af kyrkogodsen fem år senare,

1527, då konungen genom Västeras recess fick

rätt att r)fvcrtaga biskoparnas slott samt för-

foga ()fver deras, domkai)itlens och klostrens

öfverflödiga inkomster», blef 'Vynwelsö kronoirods

och kom att hcMM till de gårdar i Mälartrak-

terna där Gustaf Vasa ofta vistades med sitt

hof. Här afled, den 26 Augusti 1551, hans

h()gt älskade gemål, drottning Margareta Eriks-

dotter Leijonhufvud vid knappt 38 års ålder;

»tå miste solen sitt skeen» säger Per Brahe

d. ä., när han i sin krönika omtalar den popu-

lära drottningens död.

Efter år 1560 innehades Tynnelsö först af

änkedrottningen, Katarina Stenbock, men tillföll

snart lierlio^ Karl (IX) såsom hertig af Söder-

manland, och det var under hans tid, under

1500-talets sista och 1600-talets första årtionden,

som slottet genom tillbyggnader och påbyggnad

erhöll den storlek som det än idag väsentligen

bibehåller samt inreddes på ett efter tidens för-

hållanden delvis praktfullt sätt, hvaraf rester

ännu finnas kvar. — Hertig Karl gaf Tynnelsö

år 1579 som morgongåfva åt sin första gemål,

Maria af IVah, och år 1592 i samma egen-

skaj) åt sin andra gemål, Kristina af Ilolsteiu.

.\r 1605 lämnades slottet åt hertig Karl FUip

och vid Karl IX:s död, 161 i, ingick det i änkc-

drottuiiio Kristinas lifgeding; 1628 gafs det åt

drottnino^ Maria Eleonora, som redan 1636

skänkte det till hertig Karl Filips dotter med

l{lisabeth Ribbing, ^//.sYr/;<'/// Gyldcnhjcbn (f 1684),

hvilken var gift först med landshöfdingen Axel

Turesson Xatt och Dag (j 1647) och därefter

med sedermera hofmarskalken friherre Balthasar

MarseJialk (f 1685). Donationen till Elisabeth

r,vldenh)elm stadfästes både af drottning Kri-

stina, af Karl X Gustaf och slutligen, 1673, af

Karl XI, men det oaktadt och oaktadt friherre

Marschalk själf var »commissarius» i reduktions-

kommission, blef Tynnelsö år 1681 förklaradt för

kronoffods samt upplåts som arrende åt de för-

utvarande ägarna.

Efter friherre Balthasar Marschalks död år

1685 ingick Tynnelsö i riksänkedrottningens,

Ileiivio; ^Eleonoras lifgeding och innehades af

henne till hennes död år 171 5. Under ett tio-

^5
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Tynnelsö enligt Dahlbergs Siiecia antiqua et hodierna.

tal år var gården sedan utarrenderad åt enskilda,

men öfverläts år 1725 såsom betalning för en

skuld, som Karl XII åsamkat kronan, ät den

polska grefvlnnan Anna ]]^oynaro'ivska, änka

efter öfverste Stanislaus Woynarowski, en syster-

son till den bekante Ivan Mazeppa. Grefvinnan

Woynarowska bebodde under en följd af år

jämte sin son Tynnelsö, som vid denna tid vär-

derades till 100,000 daler silfvermynt och om-
fattade samma underlydande gårdar och hemman
som än idag. Hon plundrade slottet på dess

dyrbara koppartak och under hennes tid började

den gamla byggnaden förfalla.

När grefvinnan lämnade Sverige såldes Tyn-

nelsö år 1748 till grefvarna Fredrik WilJiebn

och Karl Edivard v. Hessenstcin, Fredrik I:s

söner med Hedvig Taube, födda resp. 1735
och 1738. Ingen af dessa bebodde gården,

som var utarrenderad till olika personer, hvilka

troligen bodde i den byggnad som låg straxt

norr om det stora slottet och nedbrann i slutet

af 1800-talet. Efter den yngre broderns död
år 1768 ägdes Tynnelsö af den äldre grefve

von Hessenstein ensam och såldes af honom,
enligt ett ännu bevaradt köpebref, år 1779 till

grosshandlaren och kommerserådet Shnon Bern-

hard Hebbe (| 1 803), som några år senare, 1782,
äfven inköpte Ostanå i Roslagen.

Denne gjorde år 1800 Tynnelsö till fideikom-

miss för sin son Filip Bernhard Hebbe (f 1834),
och Ostanå för sin dotter Kristina Elisabeth,

gift med öfverintendenten Karl Fredrik Freden-
heim. Under 1820-talet undergick Tynnelsö
slott en reparation i det yttre, hvarvid den södra
utbyggnaden nedrefs, taket ombyggdes m. m.
så att huset fick den karaktär i det yttre som

det ännu bevarar. Tynnelsö ärfdes af Filip Bern-

hard Hebbes son, /oha)i Filip Hebbe (f 1869),

hvilken afled utan bröstarfvingar. Ostanåfidei-

kom misset hade ärfts af Karl Fredrik Freden-

heims son, därefter af dennes dotter Elisabeth

Gustafva Fredenheim gift med lagmannen Erik

Samuel Boström (f 1854) och deras son seder-

mera excellensen Erik Gustaf Boström, hvars

yngre bror sedermera landshöfdingen Filip Bo-

ström år 1869 ärfde Tynnelsö efter sin morfars

kusin, den nyssnämnde Johan Filip Hebbe.

Landshöfding Filip Boström lät under 1870-

talet uppföra en ny ståtlig hufvudbyggnad på
Tynnelsö, belägen på Selaön midt emot det

gamla Tynnelsö slott, som efter mera än ett

århundrades vanvård och förfall var obeboeligt

och ansågs för dyrbart att återställas i beboeligt

skick. Väggar, tak och fönster underhållas lik-

väl så att det gamla slottet numera är skyddadt

från ytterligare förstörelse. Helt nyligen har

det yttre undergått en grundlig reparation. Vid

landshöfding Boströms död år 1908 öfvergick

fideikommisset till hans äldste son, kabinetts-

kammarherre Erland Boström, den nuvarande

ägaren, hvilken sedan år 1902 är gift med Mary
Scaton.

Det fasta hus som biskop Konrad Rogge

(f I 50 i) på 1490-talet lät uppföra på Tynnelsö

hade troligen en i det närmaste kvadratisk grund-

plan, motsvarande den del af det nuvarande

slottet som å planen af bottenvåningen är be-

tecknad med bokstäfverna A, B, C, F, G. Denna
byggnad innehöll blott två våningar ofvan jord,

dess hörn markerades ai sträfpelare och in-

gången befann sig sannolikt niidt på östra sidan,

mot sjön. Man kom här först in i en smal för-
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Plan af

Bolienvänin^en

Stuga, \\ vid hvars bortre ända en trappa led-

de ned till källaren och upp till öfre våningen.

Hurudan rumsfördelningen här var under me-

deltiden är numera omöjligt att säga måhända

var den i hufvudsak densamma som nu med

fyra rum i hvarje våning. Det sydöstra rum-

met i öfre våningen, K, som är täckt af tvenne

kr)'sshvalf, är möjligen det som i äldre tider

kallades f()r biskoj) Kordts kammare, ett namn

som numera felaktigt tillägges ett litet rum i

den norra utbyggnaden, som tillkom först loo

år efter l)iskop Kordts tid. Några spår af me-

deltida inredning hafva icke bevarats liksom ej

häller af de befästninizar som säkerligen en "åntr

omgåfvo det fasta huset.

Gustaf Vasa torde icke hafva företagit några

vidlyftigare byggnadsarbeten pä Tynnelsö, utan

bodde, när han med sitt hof vistades på gården,

i det gamla fasta biskopshuset. Det rum på
det nuvarande Tynnelsö, som bär Margareta

Leijonhufvuds namn, N, är beläget i den under

Karl lX:s tid uppförda norra utbyggnaden, hvar-

för traditionen äfven här blifvit förvanskad.

Redan i l:)örjan af 1580-talet lät hertig Karl

(IX) utföra byggnads- och inredingsarbeten på
det gamla medeltidshuset, men först 1584 bör-

jade man på allvar. .Stora mängder af olik slags

byggnadsmaterialier, tegel, kalk, bjälkar, ställnings-

virke m. m. finnas antecknade i de ännu beva-

rade gårdsräkenskaperna för de följande åren

och nainnen på talrika murmästare och andra

yrkesmän finnas nämnda. Ledningen handhades

af byggmästaren Mattias dher Horst, omtalad

1584— 88. Till en början var det endast fråga

om påbyggnad på det gamla Roggeska husets

grund och inredning af salar och rum här; senare,

under 1 5go-talet, byggdes de tre tornliknande

utbyggnaderna i söder, väster och norr, hvilka

försågos med höga profilerade gafvelrösten, upp-

förda under ledning af Anders Nilsson och Bo
Karstensson. I den norra utbyggnaden förlades

trappan och hufvudportalen af sandsten, hvilkcn

sistniimnda numera utgör den enda prydnaden

i byggnadens vttre. — Den är anordnad efter

Plan af Forska våningen Plan af Andra våningen
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den s. k. romerska bågställningens system: ett

par kraftiga murpelare uppbära den rundbågiga

portöppningen och framför dessa pelare stå plana

rusticerade pilastrar af toskansk ordning som
uppbära ett regelrätt doriskt entablement med
triglyffris krönt af en låg tympanongafvel. Por-

talen utgör ett enkelt men vackert och omsorgs-

fullt utfördt prof på den äldre Vasatidens arki-

tektoniska dekorationskonst.

Hur Tynnelsö under de följande århundradena

före den Hebbeska ombyggnaden på 1820-talet

såg ut i det yttre känna vi dels genom Suecia-

bilden, dels och bättre tack vare några i Kungl.

Biblioteket bevarade ritningar utförda år 1687

på befallning af Hedvig Eleonora af en viss H.

Ranie. Dessa för vår kunskap om slottet sä

utomordentligt viktiga ritningar äro till antalet

icke färre än 13, nämligen sju planer, fyra fa-

sader och två sektioner. — Ofvan de tre huf-

vudvåningarna reste sig det väldiga, branta

vattentaket mellan fyra profilerade gafvelrösten

och med de för tiden så karakteristiska höga
och smala skorstenarna i takfoten.

Gafvelröstena skola hafva blifvit nedtagna

redan under grefvinnan Anna Woynarowskas
tid, under förra delen af 1 700-talet, men den

nuvarande takanordningen härstammar från Filip

Bernhard Hebbes tid, då äfven, åren 1826—

Tynnelsö slott från norr. loto 1913,

Portalen å slottet.

2 7, den södra utbyggnaden (å planen af botten-

våningen markerad med prickade linjer) nedrefs,

förmodligen på grund af att den hotade att

sammanstörta. Ofvanpå taket lät Hebbe upp-

föra den s. k. lanterninen eller salongen som
sätter sin prägel på slottets nuvarande silhuett,

och från hvars fönster man åt alla sidor har

den präktigaste och vidsträcktaste utsikt öfver

Mälarens skogklädda öar, glittrande fjärdar och

sund.

Under 1 600-talets första årtionden utfördes

inredningsarbetena i slottet, hvilka ännu i den
mån de äro bevarade lämna rikligt bidrag till

kunskapen om fast rumsinredning under Vasa-

tiden. — Rumsfördelningen som är densamma
som på Karl IX:s tid framgår af de här åter-

gifna planerna af slottets tre hufvudvåningar.

Vi inträda genom den ofvannämnda hufvud-

portalen i den norra utbyggnaden, hvilken till

två tredjedelar upptages af den hvälfda trappan

som i raka stigningar med kvadratiska vänd-

planer leder upp genom våningarna.

Rummens väggar äro kala, endast här och

hvar synas de bleknade spåren af målade dra-

perier nedtill och dekorativa friser upptill; vägg-

ytan mellan dessa målade partier har varit af-

sedd att behängas med väfda tapeter. Tynnelsö är

jämte Gripsholm och Vadstena ett af de få slott i

Sverige där spår af dylika målade väggdekoratio-

ner blifvit bevarade. — De intressantaste resterna

af slottets fasta inredning från Vasatiden utgöra

de en gång synnerligen ståtliga plafonderna, som
enligt de bevarade räkenskaperna äro utförda

338
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Rum i i'i°ininL;rii 1 Ii upp. iii.-il målad i\'ii;jj:fris-

af den tyske konstsnickaren mäster Hans Kante-
nitz åren 1602—07. Numera återstå dylika

plafonder i fem af rummen (en i bottenvånin-

^^en, tre i våningen en trappa upp och en i

våningen två trappor upp); därjämte finnas i

ett rum en trappa upp betydande rester af ett

tak; i den stora salen två trappor upp sitta

endast kvar de konsoler som rundt väggarna
burit plafonden. Ett synnerligen väl bevaradt

tak har af landshöfding Boström blifvit skänkt

till firipsholm, där det uppsatts i den s. k. Wisa-

salen, en trappa upp och ett annat mindre, lika-

ledes väl bibehållet tak är uppsatt i Nordiska
Museets högre-stånds-afdelning. — Tynnelsö-

taken, som äro utförda af ek och furu, äro in-

delade genom rikt profilerade lister i en mängd
fält, hvilka i ett af rummen bilda ett fortsätt-

ningsmönster af samma typ, hvaraf flera exempel
fön-komma å (iripsholm, Kalmar m. fl. ställen.

I de öfriga rummen äro fälten grupperade kring

ett midtfält omgifvet af symmetriskt ordnade

sidopartier och breda ramar, burna af konsoler.

Dessa plafonder tillhöra den rikaste typen af

under vårt renässanstidehvarf förekommande
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innantak; möjligen hafva de ursprungligen varit

afsedda att målas, liksom taket i konseljsalen på
Gripsholm, men några spår af målning kunna

numera icke iakttagas.

Från samma tid som taken, i6oo-talets första

årtionde, härstammade äfven de praktfulla dör-

rarna mellan rummen, af hvilka numera blott

en enda finnes kvar pä Tynnelsö, nämligen den

som från trapphuset leder in i våningen en trappa

upp. Af de öfriga finnes en, identisk lik den

kvarvarande, i Statens historiska museum, tvenne

enklare i Nordiska Museet, andra på Gripsholm

m. fl. ställen. — Dörrarna, breda enkeldörrar

med två fyllningar, äro af tvenne olika typer,

dels dekorerade med intarsia af färgade träslag

i rika blomstermönster och moreskornamicnt, dels

med arkitektoniska prydnader, kolonner, bågfält

och antikiserande gaflar i upphöjdt snickeriar-

bete, omgifna af mäanderbårder.

I två af rummen, en sal en trappa upp och

stora salen två trappor upp, finnas ett par stora

öppna spisar med arkitektonisk om ram ning och

öfverliggare af sandsten, som af ornamenten i

friserna att döma torde härstamma från den tid

under i6oo-talets senare del, då Elisabeth Gyl-

Dörr i våningen 1 tr- upp.

Spis L riddarsalen. Spis i våningen 1 tr. upp.
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Utsikten ät i^amld slottet frän det nya.

denhjelm äi^dc rynnclsc). — Härmed hafva vi

påpekat det viktigaste af fast rumsinredniny

som numera finnes kvar i det j^amla slottet,

hvilkct ännu sådant det nu står har myeket af

kulturhistoriskt intresse att erbjuda oeh utj^ör

ett viktigt dokument för kännedomen om bo-

stadsskieket i S\eriL;e \id tiden omkring' 1600.

\'id den Ilebheska restaureringen år 1S26,

då den södra, från Karl lX:s tid hiirstammande

utbyggnaden borttogs, förs\'ann äfven en på
Ranies teckning af år 16H7 återgifven smal

tornliknande utbyggnad mot väster, som sanno-

likt innehöll bekvämlighetsanordningar af det

enkla slag som var vanligt under 1 500-talet.

Landshöfding Boström lät år 1871 utarbeta

förslag till iståndsältning af TN iinelsö slott, om-
fattande såväl det yttre som det inre. Man kan

icke annat än vara honom tacksam för att han

Det nya Tynnclsö Jian sydräst.
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I

Det nya Tynnelsö från noidost med luifviidingången-

icke lät dessa planer blifva verklighet; de afsågo

bl. a. att utstyra slottet med en mängd små
hörntoureller, en hög spira ofvan den västra

utbyggnaden, krenelerade tinnar och machicoulis

i medeltidsstil, allt tillsatser som varit fullkom-

ligt främmande för det gamla 1 500-talshuset.

Sedan dessa restaureringsplaner förfallit lät

landshöfding Filip Boström på Selaön, i en park-

artad omgifning med talrika loo-äriga ekar upp-

föra det nya Tynnelsö slott efter ritningar af arki-

tekten professor E. Jacobsson. Byggnaden, som
blef färdig 1876, är utförd i ett slags italiensk

villastil, af sten i två våningar med souterrain-

våning och ett tre våningar högt torn vid västra

sidan. Mot öster framspringer ett flygelparti

och i vinkeln mellan detta och den egentliga

byggnaden är hufvudingången belägen. Det
yttre med i hvitt putsade murytor indelas af

horisontala listverk mellan våningarna, midtpar-

tiet mot väster och tornet äro prydda med pi-

lasterställningar och under takfoten löper en

konsolräcka. På tornet är anordnad en balu-

stradomgifven altan, från hvilken erbjuder sig

en vacker utsikt öfver nejden med det gamla
Tynnelsö slott på andra sidan sundet i väster,

Strengnäs domkyrkotorn i sydväst o. s. v.

Man inkommer genom hufvudingången i en
rymlig hall med kapprum och trappa upp till

den öfre våningen, som innehåller sof- och gäst-

rum. — I hufvudvåningens midtparti mot väster

ligga en stor biljardsal med utgång till en altan

med trappa ut till parken, till höger härom
arbets- och rökrum samt i tornet fru Boströms

skrifrum. Salongen ligger i byggnadens syd-

västra del med en utbyggnad mot söder; in-

nanför salongen ligger ett litet förmak samt i

den östra flygeln en stor matsal.

Rummens fasta inredning är helt naturligt

modern och likaså möblemanget i flera af rum-

men, men därjämte finnes en mängd gamla

vackra saker från olika tider, af hvilka flera

genom signaturer och dylikt äro af mindre van-

ligt intresse. — Salongen med ljusa väggar och

parkettgolf är möblerad med soffa och länstolar i

hvitt i empirestil; ett par länstolar af en för öfrigt

icke ovanlig typ äro signerade »F. A. S. Str.»,

skrifvet med bläck å små påklistrade lappar,

möjligen angifvande en i Strengnäs verksam

snickare, och ett par gustavianska taburetter

bära signaturen E. Ö. M. som betecknar Erik

Öhrmark, en i Stockholm i slutet af i 700- och

början af i 800-talet verksam stolmakare. Vidare

finnes här en rokokobyrå med smäckra brons-

beslag och en rokokosekretär af äkta svensk

typ. En liten elegant gustaviansk byrå med
inläggningar från 1770-talet är utförd af Stock-

holms-snickaren Jonas Hultsten, som blef mä-

stare år 1773, och ett litet sybord från 1790-
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talet är signeradt: »And. Lundelius, Stockholm».

\'id ett fönster står ett af de karakteristiska

serveringsborden med en synnerligen vacker

skifva af fajans dekorerad med en hamnscen i

färger och sengustavianskt ställ af mörk ma-

hogny. — Bland smärre föremål i detta rum
äro att nämna ett par ljusgula urnor af flint-

porslin, Mariebergstillverkning från Henrik Stens

period, 1780-talet, samt å cheminén en pendyl

i marmor och förgylld brons med Stockholms-

urmakaren Hans Wessmans signatur å urtaflan.

\ äggarna prydas af ett pastellporträtt af Simon
Bernhard Hebbes fru, född von Bippen, samt

af landskapsmålningar af ( )scar Törnå, A. Kal-

lenberg, Gottfrid Kallstenius, xAlfred Bergström,

ett hästporträtt af Brandelius m. m.

I det lilla förmaket mellan salongen och mat-

salen lägga vi märke till en hederlig skrifbyrå

från I 740-talet, ett par ståtliga empirespeglar i

förgyllda ramar samt en porträttbyst i marmor

ron

Giistaviiiiisk hyra i saloni^cn.

Bordskifra af fajans.

framställande landshöfding Filip Boströms fru

född Sterkv, utförd 1882 af Ingel Fallstedt.

Matsalsmöbeln är af mahogny. På bortre

kortväggen står ett stort s. k. Hamburgerskåp
från slutet af 1600-talet; vidare märkes här en

större 1 600-tals-kista samt mellan fönstren ett

par stilrena väggbord i empire af mahogny
med svarta marmorskifvor. !'å väggarna hänga

ett antal svenska kungaporträtt hörande till en

serie som inköptes till Tynnelsö af den ofvan

nämnde Filip Bernhard Hcbbe. Porträtten i

matsalen framstillla (lustaf \'asa, Frik XIV,

lohan III och Karl IX, drottningarna Hedvig

Fleonora och Ulrika I^Ieonora, samtliga kopior;

Tiustaf III, knilstvcke i svenska dräkten möjligen

efter original af Lorenz Pasch, signeradt af A.

|. Fägerplan; Gustaf IV Adolf, knästyckc i uni-

form, signeradt »P. Krafft 1809» samt Karl

XIII sittande iklädd uniform, måladt af A. J.

Fägeri)lan 1821. — På de nyssnämnda vägg-

borden stå en mängd pjäser, koppar, kannor

bålar m. m. af kinesiskt porslin med dekora-

tion i svart och "uld som tillhört den bekante

kikaren ( )lof af Acrel (t 1 806), som var en

god viln i I lebljeska familjen.

I den modernt möblerade biljarden hänga

bland annat porträtt af fideikommiss-stiftaren

kommerserådet Simon P)ernhard Hebbe (f 1803)

och hans fru född von Bippen (| 1 808), kopior

utförda år 1826 af sonen Filip Bernhard Hebbe

efter de af Krafft år i 796 signerade originalen

på Östanå, vidare af den nämnde Filip Bern-

hard Hebbe (j- 1834) och hans fru Helena

Charlotta Palm, det senare signeradt »P. Krafft

1820 .

Herrummet i In-ggnadens nordvästra del är

möbleradt med bekväma moderna möbler, en

chiffonier och ett skrifbord af 1 790-talstyp, ett

rokokooolfur si<>neradt af Stockholmsurmakaren

34.
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TYNNELSÖ

l-ilip Bernhard Hchbc.

Nils Berg" samt ofvan dcii öpjjiia spisen en

spegel med ram af ylas och förgyllda l)l\ orna-

Spr^ci iiicil niiii d j i^lus ^u li Jin L^ylliUi hlym ihiiiiciit.

3-

Helena Charlotta Hebbe född Palm.

ment sannf)likt utgången från den Prcchtska

verkstaden i Stockholm under förra delen af

1700-talet. — I rummet stå för öfrigt en stor

mängd kapplöpningspris, eröfrade af Tynnelsös

nuvarande ägare, däribland »Gyllene hästen»

för är 1904. — I det lilla skrifrummet i tornet

finnes bland annat en mindre spegel af samma
slag som i herrummet, en chiffonier från 1790-

talet m. m.

Trappan från hallen leder upp till en stor

och luftig öfrc hall, hvars \-äggar prydas af

stora porträtt tillhörande den of\-an omtalade

sviten i matsalen och framstiillande (lustaf II

Adolf, Karl X (nistaf, Ulrika Eleonora d. y.,

h"redrik I och Adolf Fredrik. — Sof- och gäst-

rummen i denna våning, belägna mot söder

och väster, innehålla likaledes, jämte de moderna

möblemangen, en mängd föremål af olika slag

från äldre tider. Rokokon representeras af en

bukig byrå med rika bronsbeslag signerad »C.

L. N.» angifvande att den utgått från Stock-

holms-snickaren Carl Ludvig Neijbers (j 1796)

\crkstad. — h^rån 1770-talet, öfvergångstidcn

från rokokon till den gustavianska stilen, här-

stammar en spegel i rikt förgylld ram och från

den hög-gustavianska tiden några enkla hvita

stolar hvaril)land några signerade af den förut

omtalade b>ik Ohrmark i Stockholm. En till

namnet okänd stolmakare med signaturen INI.

b. V), har signerat några taburetter af jjliant-

t\-p från I <Soo-talets bc)rjan. I andra rum träf-

bS
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fas ett flertal föremål från empireperioden, i 800-

talets andra och följande årtionden.

När den nuvarande ägaren tog Tynnelsö i be-

sittning, år 1 908, genomgick byggnaden en grund-

lig reparation, hvarvid bland annat vattenledning,

centraluppvärmning och elektriskt ljus inleddes.

Slottet omgifves af en vidsträckt park med

Rokokobyrå signerad C. L. N.

stora gräsplaner och lummiga löfträd, mest ek,

mellan hvilkas stammar man har utsikt öfver de

omgifvande fälten och västerut öfver Mälarens

vatten. Nedåt sjön ligger en stor, nyanlagd

trädgård och norr om slottet stall och därtill

hörande byggnader, åt hvilka ägaren i sin egen-

skap af kavalleriofficer egnat ett särskildt in-

tresse. Från parkområdet leder i östlig rikt-

ning en allé bort till gårdens öfriga ekonomi-

byggnader, ladugård, mejeri, lador och logar

m. m., de flesta uppförda under de sistförflutna

årtiondena och i mönstergillt skick. — Härifrån

går landsvägen i sydlig riktning ned till Stal-

larholmen på Selaöns södra strand, där man
landstiger vid färd till Tynnelsö. — Söder om
gamla slottet ligger en stor trädgård med tal-

rika fruktträd, drifhus och dylikt.

Tynnelsö fideikommiss omfattar Tynnelsö

gamla sätesgård, hvartill höra, utom Tynnelsön,

en mängd smärre öar och holmar, vidare Tyn-

nelsö gård på Selaön med talrika underlydande

gårdar och hemman samt en del gårdar i Aspö
och Strengnäs socknar. Sammanlagda arealen

utgör omkring 2,500 hektar, hvaraf ungefär

hälften öppen jord; taxeringsvärdet är omkring

700,000 kronor.
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ARDALA SOCKEN, WILLATTINGE HÄRAD, SÖDERMANLANDS LÄN

Af NILS SJÖBERO

På
ett näs mellan sjöarna Uren och A fåne-

sjön lii;i,''er Slilrini^e herresäte. Dess historia

L;år tillbaka till början af 1300-talet, och

tillhörde år 1338 Sigge Magnusson af \'intorpa-

ätten, som också

år ock

ägde Lagmansc"), hvars ägare

sig till

I 'ndcr

under 200

så skrefvo

Stiiringe.

första hälften af

I 500-talet tillhör-

de gården riksrå-

det Ake Gcjrans-

son Tott till Tidö)

(f I 520) och hans

dotter Kerstin och

kom <jenom skifte

till hennes andre

man riksrådet Jo-

han Pederson Bååt

(t 1574)- J)en

ägdes sedan af

dennes brorson

riksrådet (lustaf

Bj()rnson l)ååt {(

i5c)4) och hans

dotter Brita, änka efter Arvid Tosse. Då 1634

arfskifte förrättades efter henne tillf()ll Stäringe-

lotten hennes dotter fru Görvel Posse, änka

efter ståthållaren Karl Eriksson Sparre och gift

andra gången med riksrådet friherre Johan De
la (lardie (f 1642) och tredje gången med riks-

rådet \\'ilh('lm Taube (j 1663V och godset ärf-

Frilicnc

Sidtsuidil

Tlicodor Adchiviird.

des vid hennes d()d af hennes son i första giftet

landshöfdingen friherre l'>ik Sparre. Han dog
1678 och 1 68 1 <)fverenskomma hans barn att

tillsammans behålla Stäringe, hvilhet utarrende-

rades till äklsta lefvande brodern öfverstlöjtnan-

ten friherre Karl

Wilhelm Sparre,

och sedan brodern

Gustaf 1686 ogift

aflidit tillöser han

sig 1 687 sin systers

andel, men säljer

redan 1 692 godset

till fältmarskalken

grefve Nils P^ielke

för 7,000 riksdaler

å 6 daler koppar-

mynt beräknade,

och denne trans-

porterade samma
år köpebrefvet till

assessor Niklas

von Preutz. Då
denne 1696 dog
tillföll Stäringe

änkan Katarina S\'iring, men från denna åter-

bördades egendomen efter en längre process på

grund af ett vid försäljningen begånget formfel

år 1 708 af änkefriherrinnan Katarina Ribbing

född Falkenberg. Då hon 1716 dog öfvergick

Stäringe till hennes två söner först till lands-

höfdingen Per Ribbing, och då han 1719 afled

Grefviiuian Louise Adclsivärd

född Douglas.

;4 7
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Stäringe 1760. Enligt en laverad teckning.

Ogift till presidenten Konrad Ribbing (f 1736).

Hans dotter Beata Katarina Ribbing förde den

genom sitt gifte till sin man landshöfdingen

friherre Gabriel Falkenberg. Han dog 1782,

hvarefter hans änka innehade godset till sin död

1792, då det ärfdes af sonen löjtnanten friherre

Gabriel Falkenberg. Denne sålde det 1 806 till

kammarherren friherre Seved Ribbing som i

sin tur 1828 sålde det till kammarherren fri-

herre August Theodor Adelswärd. Vid dennes

död 1887 köptes det af sonens friherre Axel

Reinhold August Adelswärd yngre barn hvilka

i sin ordning 1 9 1 o sålde egendomen till äldste

brodern den nuvarande innehafvaren statsrådet

baron Axel Theodor Adelswärd, gift med gref-

vinnan Louise Douglas. Större delen af egen-

domen införlifvades 191 1 med Adelswärdska

fideikommisset Baroniet Adelswärd sedan K. M.

medgifvit utbyte mot några i Östergötland och

wSmåland fideikommisset tillhöriga ströhemman.

Stäringe tyckes ej under medeltiden varit be-

byggd med någon ståndsmässig byggning. Detta

tyckes framgå af ett af drottning Kristina d. ä.

år 1616 utfärdadt bref, att som den ädla och

välborna fru Brita Göstafs dotter hafver till-

kännagifvit, att hon är sinnad bygga ett af sina

barn en sätesgård på hennes arf och eget-gods

Stäringe, så beviljas hennes ansökan om säteri-

frihet därför. Den af fru Brita uppförda bygg-

naden är säkerligen identisk med den gamla
stora röda byggnaden som 1681 omtalas och

som tyckes vara i tre våningar men en del rum
nämnas ofärdiga, bland annat hela den tredje

våningens.

En vy af Stäringe från 1760 visar en helt

annan byggnad, som uppfördes sedan den äldre

Stäringe.
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Utsikt öfrcr Mdnsjöii. 1 för<^rundcti cn af jlyj^lania.

enlig-t uppi,nft nedbrunnit, ett cnvaninLjs hus med
brutet tak och tvåvånings gafveltäekt niidtrisa-

lit och fyra tii^årdsflyglar, de hufvudbyggnatlen

närmaste med brutet tak och vindskupa, det

hela Hggande på en hög terrass. Det är tyd-

ligen samma byggnader som 1804 omnämnas
i en gårdsbeskrifning. Den uppger, att ål)ygg-

naderna ilro af trii och ganska pr}(lliga samt

i godt stånd, liestående af corps de logis om
nitton rum, fyra flygelb\'ggnader om tillsammans

tjugofxra rum. -Sedan kammarherren friherre

August Theodor Adelswärd blifvit ställets ägare,

lät han uppföra .Stäringes nuvarande ståtliga

byggnad efter .ritning af professor Axel Ny-
ström daterad 1833, och tyckes byggnaden
varit fullbordad 1H39, att döma af att detta

Stäringc från parken.
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Hallen.

årtal jämte byggher-

rens och hans hustrus

initialbokstäfver fin-

nas pä slottsklockan.

Till Stäringe kom-
mer man på en bro

öfver den kanal, som
gräfts mellan sjöarna

Uren och Månesjön,

genom parken och

allén upp till den

väldiga gårdsplanen,

kring hvilken corps

de logi och de två fly-

gelbyggnaderna lig-

ga. Till höger ligger

den stora fruktträd-

gården innehållande

åttahundra fruktträd,

till vänster parken

med två runstenar.

Flyglarna äro af

trä och tyckas vara

äldre än hufvudbygg-

Barons förmak.
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ninj,'^en; möjligen kvarstå de frän i 700-talet och
hafva då undergått en genomgripande förän-

dring för att stämma med hufvudbyggnadens
italienska stil. Dc iiro i en våning och hafva

frontespis med tre fönster täckt af platt tak.

Ilufvudbyggnaden ilr i två våningar med tre-

\-ånings midtrisalit, hvaröfver åttkantig klocklan-

ternin, åt baksidan framspringande flyglar. Fa-

saden är delad af gesimser och lisener, i neder-

våningen rusticerade. Ofver porten är en altan

buren af två kolonner. Hufvudbyggningen ligger

på den äldre byggningens terrass, som finnes

kvar till vänster och på baksidan men åt gård-

sidan är utlagd i en jämn .sluttning.

Man kommer först in i en hall med taket

buret af två par kolonner. Den har en rundad

bakre vägg och midt jjå denna en hvälfd öpp-

ning mellan två par pilastrar, hvarigenom man
kommer in till tra{)puppgången. Hallen har

f\'ra dörrar, de två bortre föra till svängda

korridorer, omkring den åt höger äro ekonomi-

rummen, omkring den åt vänster ledande gäst-

rum grupperade. Af d<- niirmaste dcuTarna leder

den till höger in till lilla matsalen och den till

vänster till två herrum och cn sängkammare.

I hallen hänga två äldre vyer af Stäringe, dels

den äldre förut nämnda 1 760 daterade stora

laveringen, dels cn mindre med slottet i dess

nuvarande utseende.

Matsalen har i senare tid tillkommit genom
sammanslagning af två mindre rum, detta på
den grund att den äldre matsalen är belägen i

annan våning än köket. I liir finnes en ser-

vettpräss fran 1 600-talet, en vacker skulp-

terad förg\lKl viiggpendyl, några landskaps-

målningar från 1800-talets början

samt två [)ortrrilt, det ena af 1"'.

von Dardel visande kammarh(n--

ren friherre August Thcodor Adel-

swärd ( I 803 - - 1887) i jaktdrilkt som
medelålders, det andra en gil)s-

medaljong af Ruth Millcs f()rest;ll-

lande den unge fänrik Atlolf Adel-

swärd, som 1808 stupade i finska

kriget - den ilr utfr)rd efter en

miniat}T.

Herrummet till vänster om hal-

len har en mahognymöbel i Karl-

johansstil. \'riggarna äro täckta af

en fransk i grisaille målad tai)et

visande en scen från Napoleons

vistande i l"'.gy[)ten. Till hafsstran-

den nalkas Napoleons kavalkad före-

gången af dansande kvinnor. Un-

der tonerna från en musikkår nalkas

Trappan till ii/ra råningcii.

i båtar förnäma museimän för att göra sin

uppvaktning under det den bakom liggande

franska flottan saluterar. Bakom kavalkaden

orientaliska fotsoldater, slott, därutanför frans-

män, orientaler och kvinnor. En fransk officer

till hilst talar med en i en bärstol sittande orien-

S(iloni;cn.
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Stora salen.

talisk dam. Längst till vänster en paviljong på
en udde i hafvet, däri en museiman och kvin-

nor, på trappan som leder dit en fransk officer

och två kvinnor.

Innanför detta större herrum lio^crer ett mindre

sådant och innanför detta en sängkammare med
synnerligen vackra Karl-Johansmöbler i mahogny
med förgyllda beslag, sängen och toalettbordet

ha förgyllda lejonfötter, soffan har egyptiserade

hermer med hufvud och fötter af brons.

Trappuppgången till öfre våningen har ett

vackert smidt och gjutet räckverk i järn deko-

reradt med motiv från Adelsvvärdska vapnet,

Förmaket.

väggarna äro delade af meanderlister

och här hänga två af E. G. Göthe sig-

nerade gipsmedaljonger, den ena före-

ställande grefvinnan Sofia Lovisa Adel-

svvärd född von Friesendorff (1774—
1829) daterad 1830, den andra hennes

son baron Karl Georg Adelswärd ( 1 8 1

6

— 1833) dateradt från hans dödsår.

Ofvervåningen har först en trapphall,

till höger och vänster föra korridorer

omkring hvilka gästrum och sofrum äro

grupperade. Flera af dessa rum äro

entersolerade, ett af dessa afsedt som
linnerum, ett annat till hvilket man en-

dast kommer genom en lucka i dess

golf, dit en trappa från ett sofrum leder,

är silfverrum.

Dessutom finnes här uppe paradvåning: salong,

stora matsalen, förmaket och kabinettet. Hela
denna våning har dörrar och dörröfverstycken

skulpterade med palmetter och andra klassiska

motiv, skulpturerna äro hvitmålacle.

Salongen är möblerad i sen Karl-Johansstil

med två stora speglar m.ellan fönsterna. Här
hänger ett stort porträtt af ägarens bror öfverst-

löjtnanten friherre Adolf Adelswärd, signeradt

af Jonas Åkesson i Paris 1904.

Salen står obegagnad utan fullständig mö-

blering, men så mycket intressantare är förmaket

där möbleringen är orörd sedan den gjordes

på 1830-talet, och då synnerligen

typiskt för sin tid.

Stäringe tillhör numera fideikom-

misset Baroniet Adelswärd.

Hufvudgården .Stäringe med
Björnkulla, Ang, Räfsnäs, Norrke-

tor. Hallebro, Gökshult, Korpedal,

Månad, Månadstorp, Tufvekärr och

Sannerby, utgör i 2 ''/io„o(, mantal

med en areal af 1,679 har, hvar-

af 509 har åker. Taxeringsvärdet

uppgick år 1912 till 303,500 kro-

nor, inberäknadt tegelbruk taxeradt

till 1,000 kronor samt såg och

kvarn.

Trädgården utgör 472 har.

Den nuvarande ägaren har ut-

arrenderat hela egendomen, utom

corps de logiet och trädgården.
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RIPSÄ SOCKEN, RÖNÖ HÄRAD, SÖDERMANLANDS LÄN

Af NILS SJÖBERG

Vid L.dchyvikcn af sjön Båfven låg redan

under medeltiden sätesgården lideb}', som

på 1400-talets midt tillhörde herr Laurens

Axelsson Thott och efter hans död 1482 af

sonen riksrådet Axel I ,aurensson Thott. Denne
lefde iinnu i 5 i 5

och hans hustru

Kirsten Anders-

dotter von Bergen

1522, men sedan

ärfdes gården af

enda barnet Karen

Axelsdotter, gift

första gången med
riksrådet Ivar

Månsson (liljeörn),

som var död i 544,
och andra gån-

gen med riksrådet

1 IansKlasson(Biel-

kenstierna). lian

dog 1566 och re-

dan 1558 hade

hans hustru aflidit.

Godset ägdes se-

dermera af hennes son i första giftet herr Måns
Ivarson (liljeörn) och af hans dotter Karin, gift

1582 med riksrådet friherre Arvid Gustafsson

Stenbock. T3essa lefde båda 1597, men aflcdo

någon tid därefter barnlösa, ty 1 605 ägdes går-

den af Karen Axelsdotters sonson amiral Nils

Hofjägm äs Ia ren

Erik von Eckermann.

Klasson Bielkenstierna. Denne dog 1622 och

ärfdes af sin enda dotter Anna Nilsdotter Biel-

kenstierna gift med landshöfdingen friherre Jakob

Skytte. Hon dog 1 663 af sorg öfver sin äldste

sons sorgliga ändalykt — han blef arkebuserad

för sjöröfveri —
och Edeby ärfdes

då af sonen friherre

Johan Skytte, som

1676 säljer det till

riks- och kanslirå-

det grefve Johan

Gyllenstierna, hvil-

ken transporterar

k()pet på sin svå-

ger landshöfdin-

gen friherre Mau-
ritz Posse, ärfdes

vid hans död i 702

af sonen öfversten

friherre Mauritz

Posse och efterden-

Friherrinnan Anna von Eckermann nespa I 7 20-talet m-

född von Rosen. träffadedöd af den-

nes son majoren

friherre Mauritz Posse. Denne sålde 1788 Ede-

by till brukspatron Samuel Thorsson, som dog

1 8 1 7 då han ärfdes af en dotter gift med bruks-

patron Cornelius Thorsson, och vid dennes död

i8;2 öfvero;ick modset till dottern Maria Thors-

son gift med Lars Eredrik \\'ahlberg, hvilka
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'^1

Hufvudbyggnaden med flyglarna.

1843 sålde det till kammarherre Ture von Ecker-

mann, som innehade det till sin död 1867. Det

öfvergick då till hans efterlefvande änka gref-

vinnan Ulla von Eckermann född Lewenhaupt,

och vid hennes död till hennes barn och inne-

hafves nu af sonen hofjägmästare Erik von

Eckermann (som disponent), gift med friherrin-

nan Anna von Rosen.

Edeby ligger så nära sjön att denna går ända

upp till gårdsplanen och begränsar den på södra

sidan, och är bebyggt af ett långt envånings

corps de logi samt två flyglar. Hufvudbygg-

naden har tak i ett fall med vindskupor, gafvel-

täckt midtfronton, framspringande undervåning

med altan och därframför veranda, hörnpavil-

jonger med pyramidtak och midt på huset ett

barocktorn med flöjel hvari årtalet 1751. Ät
trädgårdssidan har huset en rak fasad med fram-

springande fyrkantigt midtparti i två våningar

med mezzaninofönster mellan de stora fönsterna.

Flyglarna äro likaledes envånings med valmtak

i två fall och gafvelkupor. Rundt kring gården

åt landsidan ligger trädgård och park.

Hufvudbyggnaden har en ingång dels i midten

Utsikten frän verandan öfvcr gården åt sjön-
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Sti'nsalon<icn nud l,oo-tah uiåliiiii^ai

.

öfver verandan förande in i salongen, dels en i

hvar af hörnpaviljongerna förande till små för-

stugor. Den hr)gra hörnpaviljongen innehåller

köksafdelningen, den vänstra herr- och gästrum.

Midtpartiet upptages af två salonger. Den åt

trädgården, som upptager utbvggnaden och når

upp (ifvcr mezxaninofönstren har väggarna pane-

ladc med infällda utmiirkta målningar från i 700-

talcts midt. De stora nedre fälten visa en rik

rokokoarkitektur med rokokofigurer, öfver dör-

rarna rokokovaser i landskap på arkitektur med
blommor, frukter, djur och putti, i småfältcn i

jämnhöjd med me/zaninofcnistren lekande putti

i grisaillc. Målningarna iiro synncTligen väl bibe-

hållna och det hela ;lr ett af de bästa bevarade

prof på dekorativ konst från 1 700-talets midt.

Fönsterna hafva skulpterade infattningar, möble-

ringen är i svensk rokoko, på väggarna hänga

friherre Göran Posses (f 1680) och ett friherre-

ligt Skytteanskt begrafningsvapen, samt de sexton

vapnen från ett anträd. Anmärkningsvärda äro

också de fyra väldiga tennstakarna från 1600-

talet.

Salongen åt gårdssidan har en skulpterad

mahogn}'möbel från 1840-talet, två bukiga inlag-

da byråar med silfvcrbägare och tumlare från

de tre sista århundradena. Ktt hörnskåp inne-

håller en del porslin, kristaller och konstsaker.

Här hänga också en del taflor, en löfskog af

C. J. Fahlcrantz från 18 ig, ett fantasilandskap

af P. G. v. Heideken, ett hundporträtt i pastell

af C. T. v. Saltxa 1890, en skogstjärn i sommar-

natt af K. Krdtman 1903, och en allé med
genomlysande sol af G. Anckarcrona 1 898.

Den norske genremålaren Adolf Tidemand har

ett par bondflickor hos spågumman och C. P.

Bennet två porträtt i maskeradkostym.

Förmaket har mahognymöbel i Karl-Johans-

stil, i taket en mångfärgad venetiansk krona, en

förgylld gustaviansk spegel med grisaille mål-

ningar — öfverst offerscen, under ranka — samt

förgylldt rokokobord med klättrande ekorrar.

På rokokohörnbord och hylla stå en mängd
kristaller och etsade bägare och glas. Här sitter

F. Westins stora kopia af F. Gérards Amor och

Psyche, ett porträtt af generallöjtnant Christian



Öfversie Anton von Eckcimann.

Barnekow (1694— 1762) i rustning och ett af

ryske öfverste Anton von Eckerniann (| 18 18),

den svenska ättens stamfader, i rysk pageuni-

form, samt Bruno Liljefors kända grisaillemål-

ning: kråkor på nattkvist, från 1890.

Matsalen har öppen spis och panelade väggar,

på panelhyllan står tenn, hvaribland märkas ett

par 1600-tals tvättuppsatser och en 1500-tals

stånka. Två 1 600-talsskåp det ena med delfter

och ostindiskt porslin samt ett golfur signeradt

af William Barrow, London märkas här också.

Dessa två rum, förmaket och matsalen, ligga

på höger sida om salongen, på vänster sida

därom ligger kabinettet och hallen.

Kabinettet har en rokokomöbel, Louis-XlV^-

bord med förgylldt skulpteradt underrede och

hvit marmorskifva, skärm i korsstygnsbroderi

med kinesiskt motiv och på väggarna gravyrer.

I hallen finnes uppsatt en rik samling jakt-

troféer, bland annat hornen af ägarens första

och etthundraförsta älg, korsgevär och en pistol-

samling där Bars och den yngre Nussl^jaum



ÉDEBY

Ahltsalcii.

äro representerade. Den rikhaltiga gevärssain-

lingen täcker väggarna i herrerummet. Här
finnas pipor af S. Riddersporre, Per Göstesson

och MeitHnger samt kis af Schertiger, Reic-

hardt (xh I). Bars, för att endast nämna"några

af de svenska pip- och kissmederna, som här

äro representerade.

Hufvudhvirunaden i sin niuarande form torde

hufvudsakhgen stamma frän 1 700-talets midt,

och undergick 1850 en restauration. Däremot

äro flyglarna betydligt äldre, h vilket styrkes af

de vackra målade 1 600-talstak som
ilnnu finnes bevarade i den högra af

dem. l{tt mindre rum har ett land-

skap inramadt af akantusrankor och

fyllningar med fruklbarhetshorn, ett

annat lilot rum har i midten en vin-

ranka, som lindar si<r kring en stäng

med öfverskrift »Expectabo» i åttkantig

kartusch med rankor och fyllningar af

akantus, urnor och frukter i grisaill(>

på blått och hvitt. lat litet rum har

i midten rundel och därikring rankor

i grisaille på blå grund. T den något

större silngkammaren har taket i mid-

ten ett stort rundt nu med blått öfver-

måladt fillt hvari endast finns kvar

ett textband med »Reddo volens». In-

ramningen och färgen är i samma

devisen Albescit elisa, runda hörn medaljonger

och medaljonger vid sidornas midt innehålla

allegoriska figurer. I>otten är utfylld med Berain-

ornament i rödt, blått och gult som hufvudfärger.

Märkvärdig är den gamla byggnaden på Tofva,

en knuttimrad ryggåsstuga, hvars stora rum är

dekoreradt med målningar daterade 1641. Dock
torde stufjan vara betvdligt äldre, åtminstone

tyder dörren till det med målningar dekorerade

rummet därpå. Dess skulpterade fyllningar med
rundbågar och tandsnitt tyder på 1 500-talets

stil som de föregående

midtrundf

Salon<' stakets
»S""-

-

visar ett vattenfall med
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Hallen.

3.=

sista del. Den målade dekorationen utgöres af

allegoriska figurer i ramar med beslagsornament

och något allmogestiliserade blommor. En heral-

disk åttauddig stjärna återkommer ofta som midt-

parti. Den öppna spisen af tegel har kraftigt

formade sidostycken.

Edeby omfattar äfven Flötsätter, Fåla, Gräs-

gäll, Holmby, Spaketorp, Tallsätter, Tofva, Tor-

lunda, Aby och Älgsäng, tillsammans cirka

2,427 hektar, hvaraf odlad jord 406 har eller

mantal taxeradt till cirka 225,500 kronor,

Edeby såg 5,000 kronor och tegelbruk 1 8,000

kronor eller i allt cirka 248,500 kronor. Själfva

hufvudgården Edeby (med Torlunda, Gräsgäll,

Algsäng och Fåla) omfatta 3 V2 mantal, 1 78 hektar

odlad jord och är taxerad till cirka 100,900

kronor. Det öfriga är arrendegårdar.

Landtbruket är under de sista årtiondena högt

uppdrifvet och skötes nu på det mest rationella

sätt, här finnes en vacker reaktionsfri kreaturs-

besättning och äfven ett fullt modernt mejeri

där mjölken äfven från arrendegårdarna och

kringliggande trakt förädlas och både ost och

smör af prima beskaffenhet tillverkas. Den re-

lativt stora skogsarealen är föremål för bästa

skötsel och omvårdnad och att jaktvården på
Edeby under långa tider varit den bästa möjliga,

därom vittnar en ovanligt riklig villebrådstam.

8



HAGBYBERGA
BJÖRKVIKS SOCKEN, JÖNAKERS HÄRAD, SÖDERMANLANDS LÄN

Af NILS SJÖBERG

Y agaren kan i sanning kallas en hcrregår-

darnes sjö. Ilela dess södra strand ui)p-

tages helt och hållet af sju i rad liggande

gods, och mellerst af dessa ligger Hagbyberga.

Ännu i början af i6oo-talet lågo här endast

några bondhem-
man, två mantal

krono-och ett man-

tal frälse I lagby,

det senare l\ clande

under Åkerö, samt

ett mantal k rono

Berga. Nämnda
kronohemman

köptes till frälse

år 1628 af Lars

Bengtson Sk)tte,

en bror till riksrå-

det Johan Skytte.

Efter hans död
1 634 tillföllo hem-
manen hans dot-

ter Elin (1608—
1658) gift i början

af 1630-talet med
öfverstelöjtnanten, sedermera stadsöfversten i

Stockholm Hans Afånsson Oliveblad till \'årby

(1600— 1650). Under dessa makars tid be-

byggdes gärden till sätesgård, som sådan upp-

tages den nämligen i 1637 års jordebok. Den
ärfdcs af deras dotter l''.lisabet, gift 1653 med

Riksdagsmannen

Malcolm Juhlin.

landshöfdingen Håkan Nilsson Skytte (1602—
1688), tillföll efter dem deras son öfverste Nils

Skytte (1653— 1720) och såldes af honom om-
kring 1694 ^cn rike bruksägaren Georg
Thomas von Berchner (1642 — 1705). Efter

honom ärfdes Hag-
byberga af dot-

tern Katarina von

Berchner (1672—
1 768) gift första

gången 1698 med
revisionssekretera-

ren Johan Gyllen-

krok (j I 7 I o) och

andragången 1723
med landshöfdin-

gen friherre Jo-

nas Cedercreutz (f

1727). Hon öfver-

lät den redan un-

der sin lifstid till

äldste sonen hof-

junkaren Axel Gyl-

lenkrok, som i jor-

deböckerna 1735
rare. Då han

Fru Sofie Juhlin

född Erikson.

återtagit Hagby
— I 74 I är antecknad såsom

1 74 1 afled, synes modern

berga, då hon till 1758 finnes antecknad som

ägare. Sedan Axel Gyllenkrooks äldsta dotter

Johanna Katarina Gyllenkrook år 1753 ingått

oiftc med hofmarskalken friherre Johan Rib-

359



5VENSKA SL OTT OCH HERRESÄTEN

Gårdsfasddcn.

bing är han antecknad i jordeböckerna först

under åren 1755— 58 som medintressent i

eg-endomen samt från 1759 som ensam ägare,

säkerligen genom öfverlåtelse af Katarina von

Berchner. Under tiden hade det tredje hem-

manet i Hagby, ett mantal frälse, blifvit inköpt

från Åkerö och förenadt med hufvudgården.

Sedan friherre Johan Rlbbing 1788 aflidit och

hans friherrinna 1792 ärfdes egendomen af enda

efterlefvande barnet majoren friherre Bengt Rib-

bing som i sin tur vid sin död 181 i ärfdes af

sin ende son löjtnanten friherre Johan Fredrik

Ribbing, och då han 181 7 afled ogift, tillföll Hag-
byberga hans äldsta syster friherrinnan Johanna
Gustafva Ribbing, som samma år trädt i gifte

med öfverstelöjtnanten friherre Knut Axel Leijon-

hufvud (I 1833). Friherrinnan Leijonhufvud för-

sålde 1857 Hagbyberga under fortfarande rätt

att bebo gården till sina fyra söner friherrarna

Karl, Axel, Sten och Abraham Leijonhufvud,

Gårdsplanen.

360
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Fasaden ät sjösidan.

af hvilka friherre Karl Leijonhufvud 1862 öfv^er-

lät sin fjärdedel till brodern Axel, som dispo-

nerade egendomen och var 1)osatt där. Hela

egendomen öfvergick slutligen 1900 genom köp

till dess nuvarande innehafvarc, ledamoten af

riksdagens andra kammare Malcolm Juhlin, gift

med Sofie Erikson.

Hvar den äldsta säteribyggnaden legat, vet

man ej, ej heller något om dess utseende. Dock
är väl antagligt att en i parken befintlig kulle

med byggnadslämningar kan sättas i samband

med den. Det nuvarande corps de logiet upp-

fördes omkring i Soo af friherre Bengt Ribbing,

de två flyglarne torde vara äldre och stamma
från 1700-talets förra hälft. Här hafva vi så-

ledes den typiska herregärdsanordningen med
en tvåvånings hufvudbyggnad och två envånings

flyglar kring en stor gård. Kring denna breda

sig park och trädgård och på hufvudbyggnadens

motsatta sida föra terrasser och gräsmattor ned

till sjön.

Ilufvudbyggnaden är i två våningar med

Utsikten åt sjön.

361

Fatburen.
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V
Vestibiilen.

valmtak, fasaden ät gårdsidan har porten mellan

sex genomgående pilastrar och däröfver gafvel-

fronton. Fasaden åt trädgårdssidan är likadan,

men här leder en hög monumental stentrappa

upp till porten. Den nedanför liggande terrassen

flankeras af två små fyrkantiga flyglar med
pyramidtak. Gårdsflyglarna äro i en våning

med brutet tak, de stora gafvelformade fronte-

spiserna hafva senare tillkommit. Gafveln har

ett stort rundt fönster. Bland de öfriga bygg-
naderna på gården är det dessutom två som
tilldraga sig uppmärksamhet. Fatburen, vanligen

kallad tornboden är belägen på gårdens högsta

punkt med vidsträckt utsikt öfver ägorna. Det
är en synnerligen elegant liten byggnad på kva-

dratisk plan med lisenindelning och pyramidtak,

hvarpå lanternin med spira och flöjel hvari står

A:o 1795. Klockan, som hänger i lanternin-

taket har inskriften »Gloria in exelcis deo 1637».
Rundtorp är en nu till arbetarbostäder apte-

rad liten vacker gustaviansk paviljong på kva-

dratisk plan i två våningar med hörnpilastrar

och sadeltak — förr har den haft pyramidtak.
At framsidan framspringer en halfrund loggia

med murade kolonner räckande upp till andra
våningens tak. I väggen finnes en nisch men
ingen ingång till paviljongen direkt från log-

T hufvudbyggnaden inkommer man först i en
vestibul hvars tak bäres af fyra kolonner och

fyra halfkolonner. Från denna gå korridorer

åt höger och vänster, den till höger förande

till köksdepartementet, till vänster ligga gäst-

rum med gustaviansk väggdekoration och gamla
kakelugnar. Ett har väggarna i hvita fält med
blå inramning, öfverst i fältet lagergirlander och

kransar. Ett annat har hvita väggfält i blå in-

ramning och ornamentlist i grekiska lerkärls-

färgerna svart och ockra, öfver dörren genius

i rund medaljong i samma färger. Från vesti-

bulen kommer man åt sjösidan till en trapphall

med utgång åt terrasstrappan.

En trappa upp ligger åt gårdssidan en stor

salong, hvars väggar äro täckta af målningar

i grisaille visande antika scener: på ena kort-

väggen en kappkörning, på den andra kvinnor

musiserande och dansande för en herm och en

Pomonastaty, på långväggen på ömse sidor om
dörren ett Bakkuståg och en fäst till Neptuni

ära. En skulpterad hvit marmorspis upptar

midten af ena kortväggen och en liknande har

också funnits på den andra men blifvit ersatt

af en hvit modern kakelugn. Öfver kaminen är

i väggen infälld en gustaviansk spegel på hvars

öfverstycke finnas gripar kring en urna. Mellan

fönstren äro likadana speglar med bord, hvars

sarge är skulpterad med vinrankor och som ha

hvita ådriga marmorskifvor. Dörröfverstyckena

utgöras af skulpterade girlander. Möblerna äro

moderna i gfustaviansk stil delvis utmärt vackert

362
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intarsiaarbctc af O. Nilsson Stockholm. I lär

finnes också cn del modenil (lustafsbers^s och

japanskt porslin.

Till hö<4(!r om den stora salongen ligger rcula

salongen med m(")l)ler i skulpterad mahogn^ från

i8()0-talets midt samt en vacker sxäni^d inlagd

sekretärsbyrå.

Mellan fönsterna

en infälld spegel

med öfverstycke

af palm ett i lager-

krans mellan ym-
nigh(^tsliorn i f()r-

gylld skulptur på
hvit botten. 1 I;lr

hänga taflor af de

österrikiska målar-

ne !"". Defeggcr,

K. Otto och II.

Waldeck.

Till viinster om
stora salongen liij-

taflor af DiirinL;' och E. Barié täcka väg-

( )fvervåningen innehåller dessutom matsal,

herrum, gästrum, sängkammare etc. 1 det sist-

nämnda rummet miirker man den vackra hvita

kakelugnen af karnelleradt kolonnskaft krönt med
urna på fyrkantig

l)as.

Hagbyberga be-

står af 6";, man-

tal säteri samt

arrendehemmanen

I lacksta, Säter-

torp och Harf-

vetorp sam man-

gula

gen med
i modern
Kopl)arstick samt

salou-

möbler

cmpire.

lagdt ;'/, mantal

Salongen.

3 1'

o

04 s hektar, hvaraf

åker 3 7 5 hektar,

taxerade till om-

kring 23 5,000 kro-

nor. Hufvudgår-

den upptager 825
hektar, hvaraf 322
hektar åker taxe-

rade till 1 60,000

kronor.



TAXINGE-NÄSBY
TAXINGE SOCKEN, SELEBO HÄRAD, SÖDERMANLANDS LAN

Af NILS SJÖBERG

På
en i Mälaren vitskjutande udde vid sam-

ma vik på hvars innersta strand Grips-

holms slott är beläget reser sig Taxinge-

Näsby herrgård. Udden har mot sjön skarpt

sluttande sidor och upptages helt af en den

härligaste park omslutande den ljusa hufvud-

byggnaden med sina två italienska flyglar.

Ehuru Taxinge-Näsby som herrgård är rela-

tivt ung, kan dess historia spåras långt in i me-

deltiden. Redan 1281 förekommer Näsby i ur-

kunderna, då konung Magnus stadfäster sin

broder Eriks gåfva däraf till Strängnäs dom-
kyrka. Sedan öfvergick gården åter i enskild

hand och ägdes 1364 af riksdrotsen Nils Tures-

son (Bielke), som detta år gjorde ett jordabyte

med Strängnäs domkyrka, hvarigenom denna

återfick Näsby. Men ej heller nu behöll kyrkan

denna egendom, emedan riksdrotsen Bo Jonson

(griphufvud) var ägaren, då nämnda kyrka åter

förvärfvade densamma genom byte. Ännu en

gång måtte domkyrkan afhändt sig Näsby, eme-

dan riddaren Nils Gustafson (båt och stjärna)
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år 1402 sålde det till drottning Margareta. År
148 1 skall gården kommit i Sten Sture den
äldres ägo och lydt under Gripsholm, hvarefter

den l)lef kronogods och tillhörde sedan riks-

änkedrottning Hedvig l^leonoras lifgeding. lifter

att i tvåhundra år hafva tillhört kronan kom
Näsby åter i enskild hand därigenom att nämnda
drottning tillät

hauptmannen öf-

ver lifgedinget Jo-

han von Westphal

att förvärfva det-

samma jämte flera

underlydande

hemman. Karl XT:s

tillåtelsebref för

honom att tillbyta

sig denna gård

är dateradt 1685.

Han afled 1710
barnlös och hans

efterlämnade änka

friherrinnan Brita

Magdalena Fleet-

WOod ärfde all hans Grcfrinnan Marthc Häf^erjlycht-Possc

kvarlåtenskap. Då /»'^'/ Duhois.

hon 1755 afled,

lefde af hennes många syskon endast majoren

friherre fiustaf Adolf Mcctwood, hvilken hon

genom testamente gjort till sin univcrsalarfvinge.

Denne sålde samma år Näsby för i 10,000 daler

kopparmynt till kammarherren Fredrik Ulrik

Insenstjerna hvilken fem år efteråt transporterade

köpet på sin svåger generalmajoren friherre Jo-

han Didrik Duwall. Denne' afled 1801 på Näs-

by men hade redan sex år före sin död, år

1795, sålt egendomen till bergsrådet friherre

Anders von Wahrendorff för 40,000 specie
bankomynt, 10,000 riksdaler i kreditsedlar och
med villkor att egendomen ej skulle afträdas
till köparen förr än vid Duvvalls död. Anders
von Wahrendorff, det moderna Näsbys skapare,

innehade det till

sin död 1848 då
den ende öfverlef-

vande sonen hof-

marskalken Martin

von Wahrendorff
ärfde detsamma.
Vid sin död 1 861

hade han, som ej

hade några barn,

och ej ansåg det

förmånligt att hans

mänga egendomar
skulle splittras

bland hans talrika

arfvingar, testa-

menterat hela sin

kvarlåtenskap till

de två män, som
under senare de-

len af hans lefnad oegennyttigt egnat sig ät

skötseln af hans ekonomi, nämligen öfverin-

tendenten major Martin Ludvig Berg och
brukspastorn Axel Salomon von Stockenström.

Detta arf sköttes och ägdes gemensamt ända
till öfverintendenten Bergs död 1881, då en

delning uppgjordes mellan brukspatron Stocken-

ström och öfverintendentens efterlämnade maka

(irefvc

Knut K:son Hägerjlyclit-Possc.

n

s ^ 1^ ä I a

Q I k I i

Sloftrt scdt från uppfartsvägen.
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Infartsvägen med stallbyggnaden.

Ebba Augusta Hägerflycht hvarigenom hon blef

ägarinna af Taxinge-Näsby. Sedan gift med
statsministern grefve Arvid Posse som på mång-

faldiga sätt förbättrade godset, odlade och bygg-

de, och efter hans död med engelske envoyén

sir Audley Gosling, lämnade hon vid sin död

IQ I I genom testamente Taxinge-Näsby till dess

nuvarande ägare grefve Knut K:son Posse, som
enligt testators önskan kallar sig Hägerflycht-

Posse, och hans grefvinna Marthe Dubois.

Då Johan von \Vestphal på i68o-talet kom
i besittning af Näsby låg här troligen endast

en bondgård, men säkerligen har han här upp-

fört sin i kig stadgade säteribyggnad, då egen-

domen fick säteris karaktär. En bevarad karta

från 1 760 visar på den nuvarande hufvudbygg-

nadens plats en stor stuga med kammare och

källare, svale och fähus samt en gammal stuga

— möjligen den gamla bondgården. Midt emot
detta ligger en byggnad med flyglar kalladt

gamla corps de logis, säkerligen Westphals bygg-

ning. Kring dessa äro grupperade en del mindre

hus. Ett af detta, en flygelbyggnad, kallas i

beskrifningen ett nytt uppsatt stenhus, efter

hvilkens grundplan utstakningen till den nya

byggningen är verkställd, och planritningen visar

också med streckade linjer, hvar denna och en

motsvarande flygelbyggnad skulle ligga. Planen,

som stammar från friherre Duwalls tid, blef ej

af denne utförd, han lät endast uppbygga de

två nuvarande flyglarna. En akvarell från i 700-

talets slut visar Näsby bebyggt endast med
två olikartade flygelbyggnader. Sin nuvarande

italienska form med den låga öfvervåningen och

det platta taket fingo de först under öfverin-

tendenten Bergs tid. Hufvudbyggnaden upp-

fördes af bergsrådet Anders von Wahrendorff

åren 1 807— 1 8 1 3 efter ritningar af Carl Christof-

fer Gjörwell i nyklassisk stil, rusticerad niidt-

risalit med eafvelfronton och antika ornament-

Uppfartnfägcn till slultcl.
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Slottet frän trädgårdssidan.

detaljer, rusticeradc hörn, hvälfda nischer för en äldre del hufvudsakli^^en fransk litteratur fran

fönstren i risalitens öfverväniny-. Den innehål- 1 700-talet och 1 800-talets början, dels en mo-

ler två våningar och vindsvåning-, har värme- dern samling med historia, memoarer och resor

ledning och elektriskt ljus. som hufvudfack. Dessutom finnas flera dyr-

Nedre våningens förstuga har två gamla kyvk- bara planschverk och kopparstick. Här för-

bilnkar och en naiv 1600-tals trärelief visande varas äfven ett ^u-kiv rörande Taxinge-Näsby

Tyram US och Tisbes sorgliga öde. Rakt fram samt det Uägerflychtska frän Fredriksdal och

leder en dörr in till ett biblioteksrum och ett en kista med Aminoffska papper. Akvareller

biljardruiu. Biblioteket, som förut icke varit af den i början af 1800-talet verksamme tyske

ordnadt, håller nu på att sammanföras och ut- målaren V. Keiserman fylla väggarna mellan

vidgas af grefve Tosse. Det omfattar för när- bokhyllorna. Här hänger också en gipsmedal-

varande cirka 6,000 band och består dels af jong af Karl XIV Johan, signerad af H. Mechel-



SVENSKA SLOTT OCH HERRESÄTEN

son 1817. — Resten af nedre våningen upp-

tages af enskilda rum och köksafdelningen.

I trappan som för upp till öfre våningen så

viil som i förstugor och trappan till vindsvånin-

gen hänga lyktor med slipade glas och stomme
af ciselerad guldbrons. En af dem är från

1 700-talets midt, de öfriga äro på Åkers bruk

gjorda efterbildningar.

Från öfre våningens förstuga leda dörrar åt

båda sidor till smala förmak, från det högra

kommer man in i matsalen och det innanför

detta liggande grefvinnans kabinett, från den

vänstra till grefvens arbetsrum. Från båda för-

makens kortsidor leda dörrar in till den mot
sjösidan belägna stora salongen, till vänster om
denna det kinesiska rummet, till höger lilla sa-

longen och därinnanför med ingång från mat-

salen ett serveringsrum.

I förmaket framför salen, också kalladt vapen-

salongen efter dess gustavianska möbel, broderad

TAXinGL-MÄöBY PLAfN AF VAK 1 TR. U PP.

I. Entrt'11. — 2. Föntitga. — j. Förmak. — 4. Barnkammare. — 5. Grefvens toalettrum. — 6. Grefvinnans toalettrum. — 7.

Sängkammare. — 8. Bitjliotek. — 9. Biljardrum. — 10. Hushållerska. — 11. Skafferi eller handkammare. — 12. Matrum. — 13.

Kök. — 14. Grefveus arbetsrum. — 15. Kinesiska salongen. — 16. Stora salongen. — 17. 1'apensalongen. — t8. 2fafsalen. — 19,

Lilla salongen. — 20. Diskrum. — 21. Skänk. -- 22. Toalett. — 23. Giistrinii. — 24. Grefvinnans katiinelt.
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TAXINGE-NÄSBY

Vapcrisal<>nn;eri

med godsets ägares va[>en, stå ett par utmärkta

inlagda byråar med bronsbeslag, båda raka med
svängda fötter, den ena signerad af I. Hultsten.

Här träffa vi h)örjan af det tafvelgalleri för

hvilket Taxinge-Näsby varit sä berömdt. Den

största och bästa delen har

visserligen blifvit öfverlämnad
som gåfva till Nationalmuseum
— den Holterman-Wahren-
dorffska samlingen — men
en del däraf finnes ännu kvar,

och däribland mycket märk-
liga saker. Här hänga af

svenska mästare Mårten Eskil

\Mnges madonna, en flicka

som diskar en lerkruka af ].

O. Cantzler, Amor som löser

en ung kvinnas gördel af den
sällsynte målaren Olof Erik

Roselius daterad 1810, ett

stilleben af J. von Holst, scen

från fängelsekällare af Alex-

ander Lauranis och ett stort

antikt ämne, sorgen vid Pa-

trokles lik, af Johan JuHus
Ringdahl. — Den nederländ-

ske målaren Hendrik van
Balen ( i 575 -1632), van Dycks förste lärare,

har måladt Callistas felsteg — Diana och hen-

nes nymfer badande, feta och frodiga. Till

slut finnes här ett gubbhufvud signeradt Rem-
brandt. Det är starkt påmäladt, först sedan

Matsalen (nr iS å pianon).



svejyska slott och herresaten

Stora salongen (nr i6 å planen).

det blifvit rengjordt kan man yttra sig om dess

äkthet.

Matsalen har två stora 1 6oo-talsskåp det ena

i svart och ek med nisch i nedre afdelningen.

Mellan dem står en kista från samma tid med
synnerligen vackra och rika beslag. Vackert är

rokokogolfuret, ljuslackeradt och förgylldt med
kinesiska motiv, sig-

neradt Nils Berg

Stockholm. Här lik-

som i vapensalon-

gen är dekorerad t

med föremål ur stäl-

lets mycket stora

keramiska samlin-

gar, dels pjäser ur

de fem stora äldre

serviser som här

förvaras, två ostin-

diska, den ena med
små blommor, den
andra med nejlikor

på hvit botten, en

berlinsk med stora

blommor på hvit

botten och en wiensk Torgscen . Dljcmålning af Gcnit Donrk (omkring 1630).

med antika dekorationsmotiv samt en fransk

med théblommor. Men här förekommer också

en mängd föremål, som ej höra till dessa ser-

viser, isynnerhet orientaliska, och bland dem
märkes ett stort fat med Hägerflychtska vapnet.

Drifvet silfver från 1700- och 1800-talet finnes

här också samt ett par serveringsbord med Rör-

strandsskifvor och

ett rokokobord med
Mariebergsskifva.

Tre stora taflor till-

draga sig uppmärk-

samheten. Den ena

är ett fågelstycke

med en hvit påfågel

som hufvudfigur

signeradt af den

holländske framstå-

ende fägelmålaren

Melchior Hondeco-

eter (1636— 1695),

den andra är en

värdshusscen säker-

ligen af Pieter Pie-

tersz d. y. (i 598

—

I 63 i), enda kiinda
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märkas dels ett par porträtt

af lady /Vugusta Gosling som
grefvinna Posse, och hennes

andre man statsminister Arvid

Posse, som intaga platsen på
långväggens midt. Här finna

vi dessutom hufvuddelen af

tafvelsam lingen. En torgscen

är ett af holländaren Gerrit

Donck's (verksam 1627— 35)
ytterst sällsynta arbeten (Gran-

l:ierg n:o 33), lika sällsynta

äro målningar af holländaren

Anthony van der Croos (1606
— efter 1662), som här ilr

representerad med ett land-

skap med träskig sjö, och en

af faun förföljd nymf som
staffagefigurer signerad och

daterad 1636 (Granberg n:o

tafla af denna numera nästan bortglömda hol-

ländska målare ((iranljerg n:o 517), den tredje

är ett stilleben med kalfstek, fisk, grönsaker och

katt, ett synnerligen godt arl)etc signeradt af

den föga kände svenska målaren Christoffer v.

Thun, död i slutet af 1600-talet.

Stora salongen har två i 700-tals glaskronor,

mellan fcnistcrna v;lggsi)eglar hvars bord hafva

fr)ttcr af f()rg}llda eg)'ptiska hermer. Två gusta-

vianska bfjrd med porfyrskifvor biira en sam-

ling bronsinfattade porfyrsaker från 1 800-talets

början och ett större malakitskrin. Af möblerna

är en grupp framför midtfönstret Louis X\'I.

Den långa soffan är gustaviansk, stolarna dels

gustavianska, dels i rokoko. Två inlagda byråar

med beslag, den ena bukig, den andra rak med
svängda fötter bära den ena porslin, den andra

miniatyrer och silfvcrpjäser. Rummet har för-

ut haft två spislar men dessa äro borttagna,

nischerna klädda med speglar och anordnade

för utställning af porslin. Här finnes en massa

orientaliska vaser ordnade, en del af dem mycket

dyrbara, biskuifigurer, saxiska figurer och grup-

per, samt figurer från andra tyska fabriker. Ett

af sf)egc'lborden har ytterligare porslin; två stora

kinesiska bålar, ett par stora utsökta kinesiska

vaser med tät svag blommering i guld på blå

botten, gammalt Rörstrand och Gustafsberg samt

dessutom ett 1600-tals kabinettskåp af sköldpadd.

Det andra spegelbordet har ett par platta höga

kinesiska drakurnor, en samling orientalisk emalj

— särskildt märkes en vacker skål — samt

kinesiska lacksaker. Bland taflorna i detta rum Spc^iclnisiii och boiilchoid med keramik i stora salongen.
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339)

daterad

och en Kom merserådet

J. D. Wahrendorjf.

Grefvinnan Augusta Possc född Hägcrflycht.

44). Willem Romeyn, harlemermålare,

död efter 1695 har ett möte mellan

bondfolk på landsvägen (Granberg n:o

97), Jurian Jacobsen, Ehrenstrahls i

Antwerpen verksamme lärare är före-

trädd af en strid mellan en bisonoxe

och hundar, signerad och

1674 (Granberg n:o

marin är signerad

med nederländaren

Bonaventura Pieters

(1614— 1652) mono-
gram (Granberg n:o

336). Här finnes ock-

så en madonna sig-

nerad af den i Wien
verksamma italiena-

ren Maria Balassi

(1604— 1667), ett vat-

tenfall i Småland af

Marcus Larsson, sam-
ma motiv som Nationalmusei stora

tafla, en italiensk flicka, synnerligen

vacker skiss af Uno Troili, en egyp-
tisk flicka af Julius Kronberg, ett

litet landskap signeradt af Carl

Sparre i 708, och en rökande gub-
be, genremålning tidigt arbete af

D. K. Ehrenstrahl.

Bland miniatyrerna märkas kom-
merserådet Joachim Daniel Wahren-
dorff (i 726— I 803) en utsökt vacker pnhcnc Martin ron Wahren

Carl
Excellensen
Peter Törnebladh. Johan

Excellensen Grefve Arvid Posse.

målning af Niklas Lafrensen d. y., samt

dennes hustru Juliana Rotstein (| 1 82 i)

af samme mästare, sorgligt nog något

skadad. Deras son bergsrådet friherre

Anders v. Wahrendorff (i 759— 1848)

har blifvit afbildad af en af de främsta

franska miniatyrmålarne J. B. J. Au-
oustin dels i en laverino^ sisrnerad och

daterad 1804, dels i

en efter denna utförd

liten emaljmålning. Af
dennes son hofmar-

skalken friherre Martin

v. Wahrendorff (i 78g
— 1 86 i) finnes en ut-

märkt miniatyr af nå-

gon fransk mästare.

Justitieministern Karl

Petter Törneblad

(1774— 1844) och

hans hustru Sofia

Charlotta von Odensköld (1774

—

1850) äro afmålade af J. E. Bolin-

der, generalmajor Johan Gustaf

Hägerflycht (1736— 1805) af okänd

mästare. En vacker miniatyr från

1 630-talet föreställer enligt påskrift

Ove Ramel till Löberöd, andra fin-

nas af Henrika Juliana von Lievven

(f. I 7 10) gift Hårleman, Karl XIV
Johan, hans gemål drottning Desi-

dorff. deria, signerad af J. Way, och må-

Generalmajor
Gustaf Hägerflycht.
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låren I{<^ron

Lundgren

(1815-187.S).
Innanför sto-

ra salongen

ligger det ki-

nesiska rum-

iTiet, så kalladt

efter den kine-

siska möble-

ringen. Tape-

terna äro ki-

nesiska, med
målade blom-

mor, byrå och

skåp äro i ki-

nesiskt lack,

likasom två t(;-

bord,som upp-

bära porslin.

Kn utmärkt

vacker kine-

sisk nickdocka

tronar i ena hörnet och

öfver kakelugnen tre

vackra kinesi.ska gil)S-

bildcr. ( )f\ (T spegeln

sitter en kinesisk \y,

men denna är endast

en liten kopia af den

på stället förvarade

många meter långa ki-

nesiska målning som
visar ostindiska kompa-
niets faktori i Kanton.

Till h()gcr om stora

salongen ligger lilla sa-

longen med möbler

Kinesiska salon/irn im is laiicii).

(jiiiiiilyr iif gemmcr, infattade i guld. lir öllopsgäfva af

Napoleon I till Christina Bonapartc och Arvid Possc.

i boulearbete.

En bärstol,

modern imi-

tation, tjänar

som förva-

ringsrum för

en del pre-

tiosa, bland

hvilka det för-

niimsta är ett

garnityr af

guld in fattade

gem mer, bröl-

lopsgåfva af

kejsaren Na-
poleon I till

sin brorsdot-

ter Christine,

då hon 1 8 1

8

gifte sig med
grefve Arvid

Posse. Saxiskt,

engelskt och

kinesiskt porslin fylla

bord och hyllor — sär-

skildt miirker man en

samling kinesiskt sj)rick-

porslin och en större

samling wedgwoodpor-
slin. Ittt damporträtt,

fr)reställande en fröken

AI. Groffenthal

ladt af

mark, en bronsbyst af

statsminister Arvid Pos-

se i klassiskt draperi

af j. V. Kjellberg.

1 förmaket utanför

ar ma-

A mal i a Königs-
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Lilla salongen (nr 19 å pianon).

grefvens arbetsrum sitter bland andra taflor en

stor utmärkt teckning med färg föreställande en

äldre man signerad af D. Bossi, och en arki-

tekturteckning af G. v. Rosen.

I grefvens arbetsrum fäster man sig genast

vid en verklig praktmöbel, en sekretär, inlagdt

franskt arbete i Louis XVI.
Ett likaledes mycket fram-

stående arbete är ett 1 600-

talsskåp med rik låg skulptur

samt en fransk barockbyrä

med rika inläggningar. Bland

möblerna finnas också två

stora mahognybord från Ivarl-

johanstiden, ett rokokogolfur

hvitt med förgyllningar och

dekoreradt med blommor
signeradt Fr. Ernst, Stock-

holm. Vidare ett synnerligen

vackert inlagdt skåp från

1 700-talets förra hälft, med
raklinjig öfverdel, underdelen

svängd och med rokokobe-

slag. På och öfver sekre-

tären finnes en silfversam-

ling, bland hvilka praktsa-

kerna äro en i blomorna-

ment drifven stånka med Pos-

sevapnet och initialerna H.

P. som visa, att den tillhört landshöfding Harald

Posse (lefde 1664), och ett drifvet fat med alle-

gorisk kvinnofigur i l)Otten och kanten med en

mycket rik ranka af blommor med frukter och

fåglar.

Några taflor, sagomotiv af A. Malmström,

sommarkväll af H. Torslow, rökande gubbe af

J. O. Cantzler, samt porträtt: riksrådet Knut
Posse (1592— 1662), generalmajor Alexander

Hummerhielm och excellensen Carl Törneblad

S<'l:irliii I Lmiis W l:s slil lucii inläggningar. Barockbyrå, fransk, med inläggnins>ar.
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(i 774— 1844) af I*. Krafft il.

y. uppfylla väggarna.

Trappuppgången till vinds-

våningen och (less korridor

är klädd med koj^parstick.

llär finner man en stor sam-

ling på godset hittade sten-

yxor samt en rad 1600-tals-

kistor med beslag. Mär uppe
ligga utom badrum (S giist-

rum, iifven de med antika

möl)ler. Särskildt är antalet

af de inlagda byråarna stort.

Högra fl)'geln upptages af

gästrum, vänstra af tjänarrum.

Kring hufvudbvggnaden ut-

breder sig den vidstrilckta

trädgården och parken med
sina från förra århundradets

början stammande lusthus.

Under 1913 har en större
Silfrcrkanna i drifvct arbete

med Possc-vapnct på locket.

3 75

fransk trädgård börjat anläg-

gas efter ritningar af direktör

Cederpalni. \'id schacktnings-

arbetena härför påträffades en

med trappa försedd raserad

terrassmur som nu återställes

delvis i sitt gamla skick. En
bit längre bort ligger den af

förra ägarinnan uppförda ståt-

liga stallbyggnaden med plats

för ett 60-tal hästar samt den

till godset och socknen höran-

de lilla götiska kyrkan.

Taxino;e-Näsbv med under-

lydande, hvaraf de större går-

darna äro Nygård, Tomtsättra,

{{dsala, Kumla och Stensättra

— med corps de logis upp-

fördt af Eric Dahlberg —
omfattar nästan hela Taxinge

socken och en ansenlig areal i
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En del af kristallsamlingen. Silfverfat i drifvet arbete.

Kernbo socken samt Turino^e socken i Stock- Till godset hör äfven Kalkuddens tegelbruk

holms län har en areal af 6,000 har med ett med ett taxeringsvärde af 90,800 kronor, såg,

taxeringsvärde af 1,345,200 kronor. kvarn och elektricitetsverk.

Salntbatteriet i parken med utsikt öfvcr Mälaren.
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VALINGE
STIOTOMTA SOCKEN, JÖNÅKERS HÄRAD, SÖDERMANLANDS LÄN

Af NILS SJÖBERG

L ängs södra stranden af sjr)n ^'ngaren går om alt här ;ir en herrgådstrakt. De ligga också
kindsvägen stora strilckor rak och allé- intill hvarandra längs hela sjöstranden Irån Vik
planterad och redan den gifver en antydan i dess östra ända till Broby i den västra. När-

Gårdsplanen.

3 7 7
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\

Hufvudbyggnaden åt gårdssidan.

mast Vik ligger Valinge, kändt öfver hela Sverige

som ett föregångsställe för Sveriges landtbruk.

Johan

Sofia,

Trädgården.

I äldre tider hade det länge samma ägare

som Vik. Det hade antagligen med Katarina

Scheringsdotter Arp förts till hennes man ami-

ralen Göran Johanson Rosenhane, ärfdes vid

dennes död 1624 af sonen riksrådet friherre

Johan Rosenhane (f 1661), sedan af hans syster

Katarina Rosenhane, som genom sitt andra gifte

med ryttmästare Sivard Kruse till Elghammar
förde det till denna släkt. Sonen ryttmästaren

Kruse innehade det sedan till sin död
då Valinge ärfdes af dottern Katarina

som I 7 1 6 gifte sig med riksrådet grefve

Anton Johan Wrangel. Efter dennes död 1763
ärfdes godset af sonen öfversten grefve Johan
Reinhold Wrangel, som 1795 sålde det till bruks-

patron Arfvedsson. Från honom öfvergick egen-

domen till dottern Anna Charlotta Arfvedsson gift

med godsägaren Jakob Wattrang, som dog i 8 1 8,

hvarefter änkan innehade Valinge till sin död

1855. Då ärfdes egendomen af sonen hofmar-

skalken Nils Adolf Wattrang, som vid sin död
I 890 testamenterade Valinge till sina barnbarn.

Godset innehafves nu af dottersonen ingenjör Nils

^af Kleen.

I en tät park och stor trädgård ligger det

nuvarande Valinge. Landsvägen går emellan

, parken och den strax nedanför liggande Yngaren.

Om det äldre Valinge ger oss en karta från år

1 73 1 några upplysningar. Det bestod då af

. tre låga långa trähus liggande i en rad längs

[
vägen med framsidorna mot denna. Den nu-
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VALINGE

HufriulhyfiLiiuiJcii jiiin sjösidan.

varande bvg',ynaden är frän 1802, och uppfördes

af brukspatron Arfvedsson. Hufvudbyg_Ljnaden

li.e^ger med gafveln mot landsvägen så att man
från allén upj)

in

(ienoni viildiga kastanjer är gårdens fjärde sida

till gården svänger till \<inster

på denna mellan de två flygelbyggnaderna.

begränsad, så att den verkar nästan borggård.

Den har också förut varit ännu fullkomligare

afstängd med häckar och staket.

Ilufvudbyggnaden är i två våningar, en låg

undervåning och en hög öfvervåning, slät fasad

endast bruten af fönsterinfattninearna och en
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af två granitkolonner buren balkong. Taket är

i ett fall och har vindskupor samt klocklanternin

med flaggstång. Mot trädgårdssidan ligger en

veranda.

Flyglarna med hög undervåning och mycket

låg öfvervåning äro den till vänster köksflygel

och den till höger gästrumsflygel, innehållande

också en större föreläsningssal.

Den del af trädgården som sträcker sig bakom
huset är hufvudsakligen prydnadsträdgård, en

terrass för dit ned flankerad på båda sidor af

två cyHnderklippta lindbersåer; en väldig lind

markerar trädgårdens midt.

Nedre våningen upptages af arbetsrum, mat-

sal och gästrum. Ofre våningen har ett litet bi-

bliotek, åt trädgårdssidan salong, förmak och säng-

kammare, åt gårdssidan på hvar sida två mindre

rum.. Nästan öfver allt finns den ursprungliga

enfärgade väggbeklädnaden kvar och däröfver

en dekorativ fris. Dessutom äro i alla rum de

gfamla utmärkt väl bibehållna kakelugnarna kvar.

Salongen har blå väggar, fris af en upprepad

Merkurius på vingad stiliserad häst. Dörröfver-

styckena äro af vingade knäböjande genier kring

altare. Möblemanget är gustavianskt med spegel-

bord mellan fönstren.

Förmaket har likaledes gustavianskt möble-

mang, ett vackert spegelbord mellan fönsterna,

en bukig inlagd byrå, kinesiska lackföremål och

i två skåp en stor vacker orientalisk blå och

hvit porslinsservis, synnerligen rik på pjäser af

växlande och ovanliga former. På väggarna

Porträtt af byggherrens, brukspatron Arfvedssons fru.

Oljemålning af Jakob Björck.

hänga några

taflor, ett vår-

landskap af A.

Wahlberg, någ-

ra målningar

af generalskan

Anna Beata

af Kleen född

Ehrenborg,

bland annat ett

miniatyrpor-

trätt af hennes

man general-

löjtnant Johan

af Kleen ( 1 800
— 1884), samt

ett porträtt af

brukspatron

Arfvedssons

fru, ett godt ori- Hörnskåp med porslin och byrå i förmaket.

ginalporträtt af

Jakob Björck — en målare som hufvudsakligen

kopierat G. Lundbergs pasteller, men som, då

han någon gång försöker sig med ett själfstän-

digt arbete, lyckas långt bättre.

Landtbruket på Valinge intar inom länet en

särskild ställning och här göres mycket lyckade

försök att genom nya rationella metoder ned-

bringa kostnaden för och uppbringa afkastnin-

gen af landtbruket. Så har t. ex. här en mängd
trädgårdsväxter fått flytta ut på åkrarna, där

de lämna en mångdubbelt värdefullare skörd

än säden, och genom införande af nya och

rationellare användande af redan kända fo-

derväxter, hafva perenna ängar åstadkommits

af sådan beskaffenhet, att äfven kor under sin

högsta mjölkningsperiod ej minskar utan tvärt

om ökar mjölkningsresultatet, om de få gå ute

på dessa ängar i stället för att som nu är van-

ligt korna under denna tid bruka hållas inne.

Valinge består dels af hufvudgården 3V4 man-

tal samt Arnudden Yi mantal, Hummelbo ^j., man-

tal Kärrsjö i mantal samt Nedervalinge 1 7,

mantal, tillsammans sju mantal med en areal

af 1,609 hektar, hvaraf 280 hektar åker taxe-

radt till 309,000 kronor, detta under eget bruk.

Dessutom hör hit arrendegårdarna Bosshagen

1/4 mantal, Karltorp V2 mantal och Yngersdal

V2 mantal. Därtill kommer i Lunda socken

Hagersta i Vl> mantal och Drömtorp 7i mantal

med en areal af 2 1 i hektar, hvaraf 63 hektar

åker. Dessa gårdar ligga under eget bruk. Det
hela utgör 1,922 hektar, hvaraf 327 hektar åker

med ett taxeringsvärde af 393,000 kronor.

3 So



VIK
STIGTOMTA SOCKEN, JÖNÅKERS HÄRAD, SÖDERMANLANDS LÄN

Af NILS SJÖBERG

Vik har sitt namn (;fter läget innerst i en

vik af sjön \'ngarn i en däld mellan två

sandåsar, af hvilka den ena skyddar mot
norr. På dennas sydsluttning- ligger trädgården

och längre bort på dess krcm och sidor parken.

Gården ägdes i bcirjan af 1400-talet af Gil-

lick I låkansson, som gaf den i morgongåfva till

sin fru, Lucia Henriksdotter Lillie, sedan omgift

med Erik Persson (leet till Stora Djulö. Det
tillhörde sedan befallningsmanncn i \'ärmland

Schering- ]{riksson Asp, ärfdes af dennes dotter

Katarina Rosenhane gift första gången med öf-

verstclöjtnant Jakob Silfverpatron och andra gån-

gen med ryttmästare Sivard Kruse. Hon dog
1654 och hennes andre man 1664, då Vik öf-

vergick till sonen ryttmästaren Johan Kruse, som
vid sin död 17 14 lämnade det till dottern Brita

Kristina, gift med majoren Reinhold Berndt Silf-

verhjclm. Hon dog i 765 och egendomen gick

då till hennes dotter Sofia Kristina, gift med
kornetten Johan Henrik Ehrenstam, som sålde

den och sedan själf bodde på ett torp därunder.

Den nye ägaren var riksrådet grefve Anton
Johan WVangel (j 1763) och efter honom sonen

öfversten Johan Reinhold WVangel. Ar 1791
inköptes Vik af medicinalrådet Lars Kristian
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Tingstadius, som dog där barn-

lös 1832. Det öfvergick sedan

1 85 I till G. Hallenborg, därefter

1863 till majoren friherre Bror

Per Brändström, som 1877 sålde

det till grefve Henning Robert

Hamilton. Sedan dennes död

1 909 innehafves det af hans

efterlefvande maka grefvinnan

Signe Hamilton född Sköldberg.

Genom allén kommer man
fram på den stora med gräsmat-

tor belagda gården omgifven af

hufvudbyggnaden och två flyglar,

här och där på gräsplanen äro

utplanterade mindre träd och

större sådana jämte byggnaden
bilda bakgrunden. De nuvarande

byggnaderna uppfördes i slutet

af I 700-talet af me-

dicinalrådet Ting-

stadius och kvarstå

i det närmaste oför-

ändrade. Hufvud-

byggnaden har två

våningar med brutet

tak och gafvelfron-

ton och fasaden

med genomgående
lisener. Småflyg-

larna äro i samma
stil.

Man inkommer
först i en förstuga,

hvars väggar äro

klädda med jakttroféer

och gravyrer. Till höger
ligger köksafdelningen,

till vänster herrum. Rakt
fram ett biljardrum, hvars

väggar äro dekorerade

med franska och ryska

delvis synnerligen värde-

fulla I 700-talsgravyrer.

Här står också ett stort

tidigt 1 700-talsskåp af

al rot. Från biljardrum-

met finnes utgång till ve-

randa och trädgården.

Våningen en trappa

upp innehåller hall, mat-

sal mot sjösidan med
altan öfver nedervånin-

gens veranda, till höger
om salen en salong och

Grefvinnan Signe Hamilion

född Sköldberg.

Hufvudbyggnaden från trädgårdssidan.

Medicinalrådet Lars Kristian Tingstadius.

Cii]ismcdaljnng sij;;n. »Scrgcll i8oo->.

.-^82

innanför denna mot gårdssidan

biblioteksrummet; mellan detta

och hallen ett serveringsrum med
dörr äfven till matsalen. Till

vänster om matsalen ligga gref-

vinnans arbetsrum och sofrum,

våningens vänstra del mot gårds-

sidan upptages af gästrum.

I hallen står ett 1 600-talsskåp,

ett vackert alrotsbord från i 700-

talets början och en samling tenn

på en hörnhylla. Öfver dörren

till salen hänger en gipsmedal-

jong af medicinalrådet Lars Kri-

stian Tingstadius signerad Ser-

gell 1 800.

Salen har i taket en modern
fransk bronskrona. På väggarna

hänga två holländska stilleben, ett

frukoststycke och en

död hare med fåg-

lar. Mellan fönster-

na sitta två fasta

gustavianska vägg-

speglar, öfverstyc-

ket med förgyllda

ornament, koger,

pilar och dufvor.

Ett tebord med hvit

^^^^1 och blå Rörstrands-

^^^^B skifva bär en del

^H^H silfver, bland hvilket

H^^Bi märkes en vacker

kaffekanna utförd

I 8 I 2 af den i Väster-

vik verksamme mästaren

S. Granbeck och en en-

gelsk teservis från 1 800-

talets början. På kamin-

frisen står en fransk brons-

pendyl med Merkurius

som fäster sina vingade

skor. På ett stort franskt

bord — Louis XVI —
med skulpteradt och för-

gylldt underrede och

skifva af Algiermarmor

står en större samling ut-

märkta kristallpjäser från

I 700-talet. Ett rikt skulp-

teradt I 700-talsskåp med
pilastrar och en buffet

med tallrikar och andra

pjäser ur de här förva-

rade två blå och hvita



VIK

ostindiska serviserna är hvad man i öfrigt märker
i detta rum.

Salongen har en mängfärgad venetiansk glas-

krona och en förgylld gustaviansk möbel. Bland
taflorna märkas ett utmärkt porträtt i grisaille,

visande en ung krigare från i 660 af den i Dan-
mark verksamme holländaren Abraham Wuch-
ters, ett porträtt, akvarell af Zorn, af löjtnant

P. Hamilton (f. 1877) som barn. Två taflor

med lekande putti stamma från Guillaume Tara-

vals atelier, en stor ljus akvarell med barnvagn
och vaktande gumma är ett präktigt arbete af

Karl Larsson från hans Grez-period. Af Albert

Engström finnas två akvareller, en disig dag
öfver bergplatä med småskog daterad 1907 och

en annan, monterad som skärm med en ung
flicka, som mottar förmaningar, och mottot:

A coml)icn dc dcsiis il faut (|uc Ton s'arrachc

Si Ton vdil conscrvcr unc vrtue sans tächc.

Den är signerad och daterad 1893. |ohn Kind-

borg har ett hcVstlandskap från 1883, och den

italienske gcnrcmålaren Luigi Rossi (1853—
1893) en pastich frän 1780, en ung herre som
föreläser för två förnäma unga damer. Här
finnas också några miniatyrer, grefvinnan Maria

Helena Hamilton (1785— 1820) född von Stro-

kirch signerad af K. Viertel, grefvinnan l^va

Lovisa Hamilton (1813— 1855) född Hamilton
och sedermera statsrådet m. m. grefve Henninjr

Ludvig Hugo Hamilton (18 14— 1886) som ung
löjtnant. I ett hörn står en samling ostindiskt,

delvis signeradt porslin, bland hvilka märkes tre

saladskålar att sätta i hvarandra med lock. På

ett rundt bord med tre skifvor märker man en

del europeiskt porslin, en korg mod Ijlommor

af kungliga danska fal »rikens tilh"crkning från

"Louis XVh -bord med kristallpjäscr.
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Porträtt af en ung man.

(iiisaille af Abraham ^^'uduers.

Grefvinnan Thecla Wrangel född Sköldberg.

Akvarell af A. Zorn 1881.

Doktor Si'en Sköldberg-

Byst i gips af Fritiof Kjellberg 1882.

1 700-talets senare hälft, ett par små vackra

saxiska saltkar och en kopp och ett par toalett-

flaskor från den af Jacob Petit grundade Pariser-

fabriken. Dessutom några porträtthufvud i krita,

Fritiof Kellbergs första försök. Ett 1 6oo-tals

kabinettskåp med infällda nielloornerade silfver-

ornament dör också anmärkas.

Biblioteket har väggarna klädda med bok-

hyllor rymmande ett värdefullt bibliotek, huf-

vudsakligen historia. Möblerna äro gustavianska

hvita. Bland konstverken i rummet märkas ett

porträtt af grefvinnan Thecla Wrangel född Sköld-

berg, akvarell af Anders Zorn 1881, en byst af

den framstående läkaren Sven Sköldberg (i 838
— 1872) utförd 1882 af hans barndomsvän Fri-

tiof Kjellberg, samt en akvarell, Mardröm, af

Albert Engström.

I grefvinnans arbetsrum finnes ett buktigt

skrifbord från 1 700-talets början, en bukig in-

lagd byrå från nämnda århundrades midt, ki-

nesiska I 700-tals glasmålningar efter europeiska

gravyrer, en liten vacker rokokotoalettspegel och
några väl arbetade 1 700-talssolfjädrar. I gref-

vinnans sängkammare hänga kinesiska målningar,

ett porträtt af grefvinnans mor Malin Sköldberg
född Åstrand som flicka af J. K. Boklund och

ett af denna ritadt profilporträtt af skalden Esaias

Tegnér, med h vilken hennes familj var nära

lierad — ej vackert men enligt tradition mycket
likt från hans senare dagar.

Några andra här på Vik förvarade porträtt

böra också nämnas. En stor silhuett visar lands-

höfdingen grefve Gustaf Wathier Ilamilton (i 783
— 1835) och hans två söner Adolf Malkolm

(18 I 2— 1852), sedan godsägare, och Henning
Ludvig Hugo (i 8 14— 1886) sedan statsråd. Två
pojkporträtt i olja finnes också af dessa, samt

två teckningar af dem som unga män utförda

af Maria Röhl 1836. Samtidig är den äfven-

ledes af henne utförda bilden af Henning Ha-
miltons grefvinna Maria Katarina von Rosén

och som pendant härtill ritade Louise Lager-

heim 1841 ett porträtt af grefve Adolf Hamil-

tons grefvinna Eva Louisa född Hamilton (18 13

-1855)-
Vik omfattar med arrendegårdarna Angsätter,

Bärsta, Bärstatorp och Skogstorp 5^/4 mantal,

taxeradt till 136,000 kronor, i allt 358 hektar,

hvaraf den odlade jorden upptager cirka 264

hektar. Hufvudgården omfattar 3V2 mantal med
en areal af 231 hektar, däraf åker 148 hektar,

taxeradt till 87,000 kronor.

,84



YXTAHOLM
LILLA MELLÖSA SOCKEN, VILLATTINGE HÄRAD, SÖDERMANLANDS LÄN

Af CARL R. AF UGGLAS

Flcntraklen är, icke geografiskt, men till sin

landska[:>skaraktär, en del af Vingåker, det

mångbcsjungna, den typiska Sörmlandsbyg-

den, hvars fägring efter J. G. Oxenstiernas

ord i hans dag^bok — är »fägrinc^en af ett

Kden». Ofverallt

björkhagar och

granskogar, skug-

giga ekbackar, åk-

rar och änrar slut-

tände ned mot de

små och stora

sjöar, som i obe-

räkneliga bukter

slingra sig kring

uddar och näs

det är ett stycke

mellansvensk na-

tur af den vänliga

och blida charme,

som inte ens h(")st

och vinter kunna

gifva strilnghet,

men som helst bör

ses i sin lysande

sommarmognad, i sin egen färg af grönt och

vatten blått.

I3et är hiir, ungefär en half mil norr om
Klens stationssamhälle, som \'xtaholm ligger på

en i Yxtasj()n utskjutande udde, genom en gräfd

kanal f()rvandlad till en verklig ö, stor nog för

S(HUTiiianlaiul XIII. ^8

Kammarherren

Grefve Samuel af Ugglas.

hufvudgården med dess flyglar och omgifvande

parkanläggning, medan öfriga byggnader ligga

grupperade längs » fastlandets x> stränder.

(lodscts historia går tillbaka till en rätt tidiga-

del af medeltiden*. 1329 anslår den förste be-

kante ägaren Lars

Knutsson bl. a.

»curiam meam

^^^S^^ \ ^ xsta, parochia

^^^HHjj^^l^ \ medhellösu»

^^J^^^^^Ä \ bestridande af vis-

\ sa donationer, gjor-

^1 y ^ \ da till kyrkliga in-

^BrW. ' rättningar och en-

skilda personer i

_^ ^^^JC /
hans detta år upp-

^^^^^^
satta testamente.

Nästa kände ägare

är Måns Nilsson

Oera,hvilkeni43 i,

liksom vid århun-

dradets slut sonen

Nils Månsson,

skrefsig till » Yxta »

.

Sedan den, efter

hvad det synes, barnlöse Nils Månsson aflidit,

torde godset en tid hafva utgjort en del af Ny-

köpings slottslän, men tillhör åter 1562 en privat-

Grefrinnan Eva af Ugglas

född von Hermansson.

* Här gifna rramställning är liurviulsakligen oftcr de anteckningar

lill Vxtaholiiis historia, som ur tryckta och otryckta källor samman-

ställts af grcfvc Sam. af Ugglas.
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Yxtaholm frun pail:L'ii.

man, Hans Persson af Forstenaätten, hvars öfver-

lefvande änka Malin Sparre (y 1597) gifte om sig

med ståthållaren i Vadstena, Erik Jönsson Lilje

(af Greger Mattssons ätt, j 1594). Dennes yngre

broder, Sven Jönsson Lilje, hofjunkare hos Johan
III, erhöll 1584 af hertig Karl, då han »vore

till sinnes att i hans (hertigens) furstendöme

bygga och uppsätta en sätesgård», sätesfrihet

å gården och dess fyra torp »så länge och

synnerligen till dess han samme Yxstada gård
med byggning något upprättadt och till något

kommit hafver.» Sven Lilje, som utan bröst-

arfvingar afled 1609, var gift med Anna Eriks-

dotter Ulfsparre af Broxvik (f 1635). På obe-

kant sätt öfverlät denna godset till sin brorson,

Johan Månsson Ulfsparre, ståthållare öfver Norr-

land och Österbotten, i hvars ägo det befann
sig åtminstone 1628, då det som morgongåfva
tillföll hans andra hustru, Brita Liljesparre (j

1665), vid hennes detta år ingångna äktenskap.

Genom hennes dotter Märtas (j 1669) äkten-

skap år 1659 med sin syssling, generalmajoren
friherre Hans Ulfsparre af Broxvik (j- 1688)
öfvergången till denne sistnämnde, pantförskrefs

emellertid egendomen 1676 till landshöfdingen

Jakob Fleming (f 1689) som, då panten ej in-

löstes i rättan tid, 1680 därpå erhöll laga fasta,

hvarefter den i arf tillföll hans dotter Sigrid

Ebba (f 1725), gift med generaladjutanten Per
Sparre till Rossvik och Sparreholm. \'id sin

död, samma år som hustrun, efterlämnade denne

en son och tvenne döttrar, som gemensamt
tyckas hafva ägt och brukat egendomen, ända

tills den ena dottern, Beata Gustafva ('\ 1782)

år 1738 ingick äktenskap med öfverintendenten

friherre Gustaf Nils Clodt (| 1770) — af en

gammal ursprungligen westfalisk, från Livland

till Sverige inflyttad ätt — som genom arf-

skifte, (dateradt Yxtaholm den -^/., 1739), hvari

emellertid året därpå vissa ändringar gjordes,

på sin lott erhöll gården med dess underly-

dande hemman.
Det är denne G. N. Clodt, som är skaparen

af det nuvarande Yxtaholm, af hvars byggnader
— hufvudoård så väl som ekonomihus och ut-

gårdar — så godt som allt stammar från

hans tid. Om tidigare anläggningar har man
helt naturligt ytterst ofullständig kännedom. Ut-

trycket ; mea curia» i Lars Knutssons testa-

mente tyder måhända på, att redan på 1300-

talets början en gårdsbyggnad af ett eller annat

slag varit till finnandes, men var den troligen

i så fall obetydlig nog, och hur långt Sven Lilje

kom med den, han 1584 ämnade »bygga och

uppsätta», må lämnas därhän. Det skall under

alla omständigheter varit Johan Ulfsparre, som
därför utvalt den plats, som det nuvarande

corps de logiet intar, på udden i Yxtasjön,

hvarvid namnet från det äldre Yxsta (eller

^ xstad) förändrades till Y xtaholm. Det unge-

86
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) xld/uiliii jlån f^iinlssiiiiin.

;"a utseendet af den mangård, han alltså

samtidigt hur hafva uppfört, kan man kanske

sluta till af den flyktiga teckning, som före-

kommer pä en ilniui bevarad 1 6oo-talskarta,

där ett j;lml(')r(;lsevis stort, rrxliuäladt hus med
h()gt tak, utan tvifvel af trä, är inritadt, (;ch hildcn

kan kompletteras af en brandstodshandling af

år 1736, diir det bland annat talas om en man-

<rård med en >SiitesstUL:a: aln lansi

10 aln bred ', en (jäststuga midt emot Siites-

stugan och med lika mått», »en P)od med l.åft»,

»Redskapshus», »Postkontor», »Port och Lider»,

hvilka samtli<ja voro »täckte med bräder eller

näfver och torf». Så anspråksl()s som denna

beskrifning ger vitl handen, var fr)rr('sten åtmin-

stone sätesstugan > kanske ej. P.tt par bräden

af ett måladt innertak, dekorerade med en grå-

hvit stuckimitation på blå botten i sen 1600-

talsstil, hvilka blifvit använda i en af de nuvaran-

de gårdsflyglarnes källan^ och med stor sannolik-

het stamma diirifrån, t\-da på en viss inrednin-

gens elegans. Allt detta fick emellertid rymma
fältet för l)aron C lodts modernitetsifver. •( )ns ^

säkerligen dittills tämligen kuperade yta jäm-

nades nu medelst ansenliga substruktioner af

sten, terrasserade i olika plan till en tjänlig

grund för hus och parkanläggning, och under

åren 1750 -1753 uj)pfördes sa 1 rrask följd ej

blott corps de logiet med de byggnader, som
närmast gruppera sig däromkring, men också

orangeri, lusthus» m. m. Kostnaderna — in-

berilknadt de för de stenbyggda torplägenheter,

som ej låni^l hiirefter komnio till ute på ägorna

belöpte sig till sammanlagt 78.800 daler

kopparmynt.

Stor ^liidje hade emellertid ( lodt och hans

hustru icke af sina hiinders verk. Det för deras

tillgångar allt iöv stort lagda företaget åsam-

kade dem allehanda i)enningbek}-mmer, och i

sitt barnl()sa äktenskap sågo de dessutom med
iingslan fram emot utsikten, att allt, de ägnat

så mycken omsorg och möda, skulle gå öfver

i främmandes händer, l^tt förslag till inlösen,

som framställts till friherrinnans swster, gref-

vinnan Sofia Margareta Bonde, ledde aldrig till

resultat, och efter de båda makarnes död be-

sannades deras farhågor: 1783 afhände sig arf-

vingarne godset och förpantade det till gross-

handlaren Anders Tottie (j 18 16), som 1797
erh()ll K. Maj:ts tillstånd att ehuru ofrälse öfver-

taga säteriet som sin egendom.*

* Af lifvet på Vxtaliolm under den Totlieska tiden får man en

j,'anslva åskådlig, om också ej öfvermåltan spirituelll tecknad bild

genom den dagbok (förvarad på K. Biblioteket), som under ett par

sommarmånader år 1791 fiirdes af informatorn C. Hjelm. Giistcrs

kommande och farande, grödans växt, fiske och politiserande syn.as

hafva utgjort de hufvudsakliga intressena.
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Yxtaholin från uppfartsallén.

I likhet med så många andra af Yxtaholms

herrar afled Tottie utan öfverlefvande bröstarf-

vingar. Hans syskon försålde stället 1830 till

excellensen grefve Carl de Geer till Leufsta (f

1 86 i), som dock, stor jorddrott som han var i

olika delar af landet, föga bebodde detsamma.

Ankesäte för hans hustru Ulrika Sofia Spreng-

porten (f 1869) öfvergick det efter hennes död
genom testamente till dottersonen, friherre (sedan

grefve) Karl Baltzar Ernst von Plåten (f 1888),

därefter genom köp till grefve Gustaf Axel Ha-
milton (1875— 1884). kapten S. E, W. von
Brehmer (1884— 1888), brukspatronen C. W.
Rettig (1888— 1902) och generalkonsul E. P.

Philipsson (1902— 1909) för att till slut af den
sistnämnde år 1909 försäljas till kam.marherren

grefve Samuel af Ugglas hustru, grefvinnan

Eva von Hermansson, hvilka båda nu besitta det

som fideikommiss (i utbyte mot Eerna bruk i

Västmanland).

Det är, som sagdt, baron G. N. Clodt, som
är det nuvarande Yxtaholms byggherre, och år-

talet öfver corps de logiets gårdsportal: 1753
betecknar arbetets afslutningsår. Hufvudbygg-
naden, rätt dominerande belägen på »öns» högsta

punkt, består af ett aflångt, hvitt tvåvåningshus

(med vindsvåning) täckt med plåt och svartgla-

ceradt tegel, af vanlig 1 700-talstyp, med fram-

springande midtparti genomdraget med rusti-

serade pilastrar och upptill afslutadt af en bred

gafvel, hvars klocktorn emellertid liksom en del

dekorativa utsirningar på fasaderna stammar från

den restaurering, den näst siste ägaren lät huset

undergå. Längs hela gårdsfasaden sträcker sig

en låg terrass, nyligen återställd efter en äldre,

försvunnen anordning. Uppfarten till gården.

I. Furslii<;a. — 2. Kappnim. — 3. Rökrum. — 4. Skiifruiu. — 5. Sofriiin. — 6. Toilcltndu. — 7. Korridor. — 8. Garderober
VI. m. — 9. Kök. — 10. Skafferi. — 11. Tjäiuirues luatrnui. — 12. V/iinarnes riiin. — 13. Yttre hallen. — 14. Inre hallen. — 15.

Salongen. — 16. ISlatsalen. — 17. Scrveringsntin . — 18. Borstrnm. — 19. Skrj/ruin. 20. Ilvardagsr2im. — 2 1. Sofrnm. — 22.

Toilettrtim. — 23. Badrum.
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Hallen 1 tr. upp (nr 13 och 14 a planen).

som man når öfver en tvärs öfver sundet till lipssons som under den nuvarande ägarens tid

»fastlandet» slagen bro, flankeras på (Miise sidor 190Q— 19 10 (under ledning af Ragnar Ostberg),

af flyglar, Inilkas ursprungliga tak, brutet som Nedre botten upptages af en vestilnil med
hufvudbyggnadens och försedt med mansardvå- utgång äfven åt trädgårdssidan, grefvens skrif-

ningar, erhållit sin nuvarande något för platta form rum, sofrum, referensbibliotek, kök m. m.

under änkegrefvinnan de Geers tid. Afven deras 1 öfre våningen möter främst den stora hallen,

ålder går annars tillbaka till 1 700-talets midt, som, sträckande sig genom husets hela bredd

om också de vackra, huggna dörromfattningarne och med vacker utsikt åt båda hållen öfver den

i klassicerande stil torde vara ett par decennier omgifvande sjön, åstadkommils genom sam man-

senare infogade, ( lodts anläggning omfattade slagning af tvenne mindre rum, af hx ilka det ena

ännu ett hus, det riitt stora, stenbyggda -lust- •— det inre — varit friherrinnan Clodts parad-

hus> som — inrymmande i sin r)fre våning en sängkammare och hvarifrån en del i trä skurna,

stor och tvenne mindre salar och väl afsedd förgyllda dekorationsdelar blifvit bevarade. I

till festivitetslokal - - Ifig vid gårdens högra sida, hallen hafva ett flertal familjeporträtt sin j)lats,

men dess värre fr)r något tiotal år scclan blef ( )fver den öppna spiseln är infäldt ett knästycke

till grunden nedrifvet. af excellensen grefve Samuel af Ugglas (j 1812),

I hufx udbyggnadens inre träffas mångenstädes signeradt af Ulrika Pasch och troligen från om-

minncn från glansperioden under 1700-talet — kring i 7()0; på väggarna i dess närhet hänga gc-

dörröfverstycken, målade kakelugnar (i de flesta neralmajor Johan von Hermansson {] 1783), af

rum), järnräcksmiden i trapporna äfven om den yngre Pasch, excellensen grefve l^er Gustaf

den gamla rumsplanen på flere håll är rubbad af Ugglas (f 1853) och hans hustru friherrin-

genom de ombyggnader, hvilka företagits såväl nan Thércse von Stedingk (f 1836), båda må-

under grefvinnan de Geers och generalkonsul Phi- lade af Södermark d. ä. år 1830 och 1831, pro-
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Friherrinnan Helcne Akerhielm född af Ugglas.

( )lj(_'ni;°ilniiig af C. V. von Breda.

fessor Skytteanus Johan Hermansson (f 1737,

kopia efter original i Skytteanum i Uppsala)

samt ett af Kmerik Stenberg 191 1 utfördt por-

trätt af grefvinnan AckMe von Hermansson. T

genomgången
till den inre

hallen — den

förutvarande

alkoven i den

Clodtska säng-

kammaren —
ses tvenne

Troi Ii porträtt,

det ena af

öfversten gref-

ve Ludvig af

Ugglas (t

1 880), det an-

dra af gref-

vinnan Char-

lotte af Uofs:-

las, född fri-

herrinna von

Diiben (t

1 88 i), detta

senare säker-

ligen ett af

Troilis allra bästa saker, af en djup och mild

besjälning, som ställer det mycket högt. I den
inre hallen träffas till sist tre Breda-dukar: ex-

cellensen grcfve Kurt von Stedingk
(f 1837)

Inre hallen (nr 14 a planen).

Grefvinnan Charlotte af Ugglas född von Diiben.

( )ljeniåliiin<^ af V. Troili.

och hans hustru Ulrika Fredrika Ekström {-\

183 i) — särskildt damporträttet lyser i en nästan

exotiskt festlig kolorit af aprikosrödt, turkosblått

och hvitt — samt den trenne år tidigare (1809)

målade bilden

af friherrinnan

Heléne Aker-

hielm, född

af Ugglas (f

1828), Teg-

nérs besjung-

na »ängel»,

till hvars min-

ne han dikta-

de sin bekanta

grafdikt om
Ps}'ken utan

fläck på vin-

garne och utan

stoft att skaka

af, men här

med sin frisyr

• au coup de

vent» och sin

röda schal mot
en flammgul
aftonhimmel

nästan med ett tycke af en direktoiretidens »ci-

toyenne» och david'sk madame Récamier. —
Fyra dörrstycken från den Clodtska epoken återge

"enrescener svmboliserande de fyra årstiderna.
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l ill viinstcr om hallen äro l)el;iL;'na grefvin-

nans skrifrum dörrsU-ckena fcircslälla här ett

lejon i anfalisslillining-, en jiltteelefant f(>r hvilken

två fr)rskräckta neL;r(;r fl\ sanit, helt och hållet

i i;ukl, en praktfull urna inom en rik rokoko-

ram - fr)rutom ett Inarda^srum med j)ortr;it-

ten af ^refve ("arl Johan xnn I lermansson (t

1 87 1) hans hustru hredrika Dahlson (t 1872),

båda af Hilda Lindgren i8<S.j.

Till h(.")L;('r om hallen Hs^ga salongen och

matsalen. I det förstnämnda rummet täckes golf-

vet af en omfångsrik matta af blå grundfärg,

väl ett franskt savonneriearl)ete, inköpt af grefve

Stedingk under hans ministertid i Petersburg

vid 1 700-talets slut från diirx arande franska

sändebud; den med gult sid(Mi kkidtla guld mö-

beln i Louis X\'l ;lr blandad med enstaka

samtidiga mahognv-pj;iser: skåj) och byråar.

Vackert är ett väggbord, i)a och öfver hvilket

arrangerats en ostindisk ser\ is med tlet grefliga

Ugglasska vapnet. Afven den stora ljuskronan

förtjänar up[)märksamhet, ett 1 600-tals-arbete

med mångfacetterade kristall-kläppar och -blom-

30

mor samt förgyllda bronsdelar, som traditionen

- - men utan bevislig grund - uppger som
gåfva från Ludvig XIII till drottning Kristina;

ett af dess i \årt land rätt sälls}-nta motstycken

finnes j)å Trolleholm. Rummets d()rrstycken åter-

ge landskaps\\'er. Sj)iseln är af hvit marmor. Af

porträtten iiro flere pasteller: riksrådet grefve

Mattias von I lermansson (f i 789) och hans andra

hustru, friherrinnan Llrika h^redrika Cedercreut/:

(t I 784), i riddrilkt af blått och silfver, båda i

vackert skurna ramar, af (lustaf Lundberg, ma-

joren grefve Carl Henrik von Hermansson (f

1824) och dennes maka .Sofia Charlotta Reu-

tercrona (t 1842), signerade af Jonas Forslund

1 788, friherrinnan Charlotta Florentina Beata

Sture, född Ingelotz (f 1831, osign.; af Rosen-

heim?) samt ett litet förtjusande medaljongpor-

trätt i svart- och nklkrita, föreställande dåvaran-

de fröken Thérese von .Stedingk (senare gref-

\inna af Ugglas) utfördt untler något af 1800-

talets första är och troligen, då fadern ännu vid

denna tid beklädde sändebudsposten i Peters-

burg, af en rvsk — eller i hvart fall i Rvs.s-
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Ljuskrona från 1600-talct i salongen.

land bosatt — målare. I olja äro däremot

porträtten af brukspatron Gustaf Wittfoot (|

1782) och hans hustru Kristina Brandt (j 1778),

utförda 176g och goda prof på Per Krafft d.

ä:s vederhäftiga och i skildringen af det stoff-

liga nästan roslinskt suggestiva konst, bilderna

af två fröknar von Hermansson, den ena, Hed-

vig Ulrika (| 1834), gift nied hofmarskalken

friherre A. A. Rappe, den andra, Kristina Maria

(I 1 8 10), gift med hofintendenten G. af Sillen,

typiska Pasch-dukar från 1780-talet, de små,

på trä målade konterfejen af excellensen Sam.
af Ugglas och hans hustru Carolina Wittfoot

(f 1 8 10), signerade af Wertmiiller 1799, samt
ett damporträtt från strax före i 700-talets midt,

riksrådet von Hermanssons första fru, Maria
Elisabeth von Bahr (j 1761).

I den bredvid salongen liggande matsalen

äro de i ljust gråblått målade väggarne klädda

men en blåhvit ostindisk servis. Ofver spisen, åt-

minstone delvis ett i 700-tals-arbete (gustavianskt)

af storådrig brun-hvit marmor, är infälld en god
Lorenz Pasch d. y., ett porträtt af det Ramseli-

Hermanssonska fideikommissets stiftare, bruks-

patron Jakob Ramsell (| 1 804) på-Fernä bruk,

måladt i 793. På motsatta väggen är inpanelerad

mellan fönstren, säkerligen på sin ursprungliga

plats, ehuru tidigare därifrån aflägsnad, en stor

på väf målad komposition: en fantastisk park-

arkitektur med trappor, springbrunnar och i

förgrunden ett stilleben sammansatt af blom-

mor, frukter och köksväxter jämte tvenne färg-

granna papegojor -— det hela förträffligt anord-

nadt och af en lysande elegant kolorit, som en

smula kommer en att tänka på Taraval. Dörr-

styckena äro äfven här vårdadt utförda landskap,

utom ett, som förefaller vara en inveckladt alle-

gorisk rebus, med Diogenes, Charlemagne, Tem-
pus m. fl. figurer som agerande personager.

Vindsvåningens inredning stammar i hufvud-

sak från restaureringen 1909— 10. Här uppe

ligga dels några bonings- och gästrum, dels

biblioteket, den nya tidens markantaste insatts

i ställets byggnadshistoria, utfördt efter Ragnar

Ostbergs ritning. Vindens gamla tegelgolf är

Väggbord i salongen med ostindisk vapenscrris.
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Matsalen (m i(> A planen).
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Biblioteket i vindsvåningen.

bibehållet och stämmer väl öfverens med den

mörkt brunbetsade träinredningen och takets

öppna spärrar, mellan hvilka öfverljuset faller

ned från de stora takfönstren. Den i rummet
frambyggda öppna spiseln är på framsidan

modellerad med de Ugglaska och Hermans-
sonska hjärtvapnen, lätt polykromerade, och i

hvardera hörnet ett filosofiskt ugglepar. Här

lindhäckar, mellan

sidor, bildas en tu

gig promenadgång

uppe hänger ytterligare ett

Pasch-porträtt: prosten i

Hedemora Petrus Uggla

(I 1785), far till den förste

grefven af Ugglas. Bok-

beståndet uppgår till 8-

å 10,000 volymer. Af
däribland bevarade manu-
skript kunna nämnas så-

dana af Bellman — med
dedikationer och akvarel-

lerade, humoristiska teck-

ningar — samt af Tegnér.

Rundt omkring corps de

logiet sträcker sig en liten

parkanläggning, i sina

grunddrag också den frän

baron Clodts tid. Mot nord-

väst är en terrass upp-

byggd, i två olika höga

plan, omgifven af dubbla,

klippta, vid bortre ändan

hästskoformiirt utsväncfda

hvilka, rundt terrassens ut-

nnelformigt öfverväxt, skug-

.* Mot den oröna muren

* Häckens träd, som på vänstra sidan gått ut, är där ersatt af

en ny plantering, som ännu blott är i sin första uppväxt. Öfver

hufvud må anmärkas, att rabattanläggningar och planteringar här som

pä andra håll, äro, så som de framstå på bilderna, icke i definitivt

skick. En ny planordning, som blott ännu delvis kommit till ut-

förande, är ujipgjord af trädgårdsdirektör Abelin.

Pa rkanlägsningen

.
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Parterren med omsiifvande mur.

ilro placerade ett par marmorbyster, troli^^en stor sanilstensstat\', äfven den inköpt i Holland,

holländska eller flamska arbeten från 1 6oo-talets en lutspelande kvinna i klassisk dräkt, pä fot-

slut, inköpta i .Vmsterdam af ställets näst siste stycket signerad: J. v. LOGUEREN — en obe-

ägare. — Till vänster om gärden är anlagd en kant, men långt ifrån talanglös barockkonstnär,

parterr omgifven af hvita, af rundbågiga öpp- En naturpark är sedan ett antal år tillbaka an-

ningar genombrutna murar. I dess midt står en lagd längre bort längs södra stranden af Yxtasjön.

Skulpturer i trädgården.
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Stallet.

I omedelbar förbindelse med hufvudbyggna-

den, men på andra sidan det skiljande sundet,

ligger stallet (med magasinslokaler i sin öfre

våning), ställets onekligen originellaste byggnad,

af en konstruktionens ovanlighet och propor-

tionernas lyckliga afvägning, som ej undgår att

göra en viss monumental verkan. Midtpartiets

öfverdel, högre än sidoflyglarna och täckt som
de af ett brutet tegeltak, uppbäres pä framsidan

af en öppen arkad med 6 fyrkantiga, rustice-

rade murpelare. Af ritningen, som ännu är i

behåll — tyvärr osignerad, namnet på arkitek-

ten till denna liksom andra byggnader är obe-

kant — ser man, att en gafvel varit afsedd af

högre och mera orolig form än den, som kom-
mit till utförande, något i stil med den, som vid

en modärn ombyggnad användts på det nuva-

rande tvätthuset (synligt ofvanför muren å bil-

den från parterren). En flöjel med de Clodtska

och Sparreska vapnen säkerställer tiden för bygg-

nadens tillkomst.

Bredvid stallet är trädgården anlagd. Dess

hvita murar och det gamla orangerihuset (nu-

mer kuskbostad m. m.) omtalas i Clodts räken-

skaper från 1750-talets början. Högre upp
ligga ladugård för 96 kor, arbetsställ, vatten-

torn, såg m. m., allt från de senaste åren.

Yxtaholms fideikommiss omfattar förutom

Yxtaholms säteri, mantal, rå- och rörshem-

manen Yppenskog, Linnäs, Dufnäs, Finntorp,

Holmtorp och Myräng om tillsammans 27.,

mantal samt frälsehemmanen Hägerbo, Staf och

Kramnäs om tillsammans i'Vi-'s mantal eller

tillhopa 6-'Yii)s mantal. Den sammanlagda area-

len utgör: inägor (åker, äng, tomter) 424 har,

skogbärande mark 945 har, mossar omkring 30
har, summa 1,705 hektar. Taxeringsvärdet 1914

utgör 316,400 kronor.
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SANDEMAR
ÖSTERHANINGE SOCKEN, SOTHOLMS HÄRAD, STOCKHOLMS LÄN

AP GUSTAF UPMARK

Det karolinska tidehvarfvet var, såsom flera

g-ånj;cr i detta verk framhållits, en glans-

period inom den svenska byggnadskon-

stens, särskildt slotts- och herrgårdsbyggnads-

konstens område, l^en slottstyp, som utbilda-

des af de båda i essinerna och

deras samtida och Inara Milis-

åker i S()dermanland, Sjrx") och

Salsta i I Uppland med flera iiro

de stoltaste exemjdcn, bicf norni-

gifvande äfven för en milngd

smärre byggnader, uppförda af

byggherrar med mindre furstliga

tillgångar iin (iustaf Soop, Jo-

han Gabriel Stenbock eller Nils

Piielke. Det finnes hilr i landet

talrika mer eller mindre slotts-

lika herrgårdsanläggningar från

slutet af 1600- och benjan af

1 700-talet, som utgöjra i många
afseendcn viktiga komplement

till vår kunskap om det karo-

linska tidehvarfvets h()greslånds-

kultur och som böra tagas med
i räkningen om man vill sc)ka

få en riktig uppfattning af detta glänsande

tidehvarf. 1 )e ofvan nämnda stora slotten och

några andra deras gelikar äro inga enastående

företeelser utan fastmera att anse som de prakt-

fullast utvecklade blommorna inom en rik ve-

Briikspatron

Tliom Brannerhiclm

getation af samma art, tydande på en bördig

jordmån.

l{n ur denna karolinska jordmån framvuxen

slottsanläggning utgör .Sandemar i Osterhaninge

socken straxt söder om Dalarö, hufvudgården

i det stora I^raunerhjelmska fidei-

kommisset som nu innehafves

af brukspatron '/'//o/ii Ihaiiucr-

hifliii. Redan \id första an-

blicken af Sandemar, af hufvud-

b\ggna(.lens fasad, de symme-
triskt belägna flyglarna, som om-

gifva gården, och den i gammal
fransk stil anlagda, utomordent-

ligt väl bevarade trädgården åt

sjösidan, finner man att man här

står inför en anläggning med
karolinska anor, och en närmare

undersökning visar att Sandemar,

oaktadt sina jämförelsevis an-

språkslcKsa mått är en af de bäst

bevarade slottsanläggningar vi äga

från det Tessinska tidehvarfvet,

detta både som helhet och ifråga

om talrikt bevarade enskildheter

såväl utom- som inomhus. De båda bilderna

af Sandemar i Dahlbergs Succia antitjua et ho-

dierna, daterade 1699, motsvara än i dag noga

verkligheten. — l^gendomligt nog undgick San-

demar det öde att brännas af rvssarna år i 7 1

9
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Sandcmar från gärdssidan. Kniijjt Dalilbcrgs Si.ccia anticpa ct hodierna.

som annars drabbade sä många vid kusten be- Från stora landsvägen leder en fyrdubbel

lägna svenska herresäten. lindallé i sydlig riktning ned till slottet, hvars

Sandemar från gårdssidan. Fotogr. 1913,

398



SANDEMAR

huf\U(lf;i.sacl företer samma anordnini; som de

förul nilmnda lessinska slottens: ett midtj)arti

markeradt af ett i)ar rusticerade pilastrar och

en liten attikavänin<4' of\'an takfoten samt ett

par å (Miise sidor om dnljl)e]trap[)an belägna

framspringande sidopartier; den r\niliL;a i^ärds-

planen om^ifves af ett par större fl}'.Ucll)yL;g-

natler och ett par smärre, kvadratiska sädana,

belägna \id mynningen af allén, en anläy^-

nin<j hvartill exempelvis Sjöö har att uppvisa

en motsvaric;het. Samtli_L;a byc^gnader på
Sand(.'mar äro uppf(">rda af trii, betiickta med
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Gården med allén, sedd från slottstrappan.

tegelplattor, samt reveteradt och putsadt i hvitt;

slottet på en hög sockel af sandsten. Bak-

sidan af slottet är egendomligt nog beklädd

med plåt till skydd mot hafsvindarna, men före-

ter i öfrigt den karakteristiska karolinska an-

ordningen med pilastrar mellan fönstren. Alidt-

partiet, framför hvilket i senare tid uppförts en

veranda i två våningar, markeras åt denna sida

af en lågspetsig gafvelfronton i takfoten. —
Midt på hufvudbyggnadens med afsats för-

sedda tak reser sig en liten lanternin.

Det är en byggnadskropp af alldeles samma

Nedre förstugan (nr i a iilanen 1).
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Öfre trapphallen fm i å plan II).

allmiinna karaktiir och fördelnintr som t. ex. det

väldiga slottet på Salsta, ehuru af mindre mått.

— Planfördelningen i det inre visar den för

de karolinska slotten utmärkande symmetrien,

så godt som fullstiindigt lika i båda våningarna.
—

• Från den lilla terrassen framför hufvudpor-

talen, till hvilken duhbeltrappor af sandsten,

I)rydda med ur-

lager-

I. Nedre våningen.

.Skcniatisk i)l:in.

I. /'i>rs/lit;<iil. — - 2. J/tl/silhll.

3. Gaslruiii. — 4. Stora sd/om^rn.

5. Sii/onir. — 6, 7. — Si'fr II ni. -

Kahiiifll

.

nor och

träd, leda upp,

träder man in i

en rymlig f<)r-

stuga som u])p-

tager hela midt-

partiets bredd åt

framsidan.

Redan här möta

vi en för sin lid

karakteristisk an-

ordning, hvartill

mycket få om ens

någon motsvarig-

het torde finnas i

landet. Taket prydes med en i grisaille målad pla-

fond, väggarna äro indelade med målade pilastrar

och dekorerade med målade landskap, imiterande

s. k. skogstapeter, och från rummets båda sidor

leder en i dubbla armar anlagd trappa upp till

öfre våningen. Hela detta trapprum med sin

trots de något tryckta proportionerna anspråks-

fullt monumentala karaktär och sin synnerligen

väl bevarade dekoration gör ett äkta karolinskt

intrvck, som icke

förminskas när

man kommer upp

i den öfre trapp-

hallen, anordnad

i hufvudsak på
samma sätt som
den nedre, med
pilastcrindelade

Niiggar, hvilkas

mellanfält prydas

med direkta på
de tjocka timmer-

stockarna målade

r T T

i 1

i 3

I I

II. I )frc våningen.

.Skeniatisk plan.

I. Öfre trapphallm. — 2. Biljanlcn.

— 3—6. Gästrum. — 7. Skrifnim. —
8—10. Gästn< III.
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Biljardsalen i öfre våningen (nr 2 å plan II).

skogstapetsimitationer, och ett i de rikaste barock-

former måladt grisailletak. Här uppe äro äfven

de gamla med grisaillemålning dekorerade dör-

rarna bevarade och dubbeltrapporna med sina

bukiga balusterdockor, målade i stenfärg, fort-

sätta upp till vindsvåningen. Den öfre trapp-

hallen är möblerad som sällskapsrum med ett

stort bord i midten, omgifvet af bekväma stolar,

hvaribland präktiga länstolar från 1 600-talet och
rokokotidehvarfvet.

Som vanligt under 1600-talet har den öfre

våningen varit afsedd att utgöra hufvudvåningen

med de förnämligaste rummen. En senare tid

har emellertid kastat om rangordningen vånin-

garna emellan så att bottenvåningen numera är

den förnämsta, innehållande matsal, salonger och
ägarens privata rum, under det att öfre våningen
litom den stora salen och ett rum som ägaren
använder som arbetsrum, innehåller hufvudsak-
ligen sof- och gästrum.

Denna öfre våning har på ett sällsynt full-

ständigt sätt fått behålla sin gamla fasta inred-

ning från det karolinska tidehvarfvet, en inred-

ning som visserligen icke hör till det allra för-

nämligaste som under den tiden kunde åstad-

kommas i Sverige, men som dock är synner-

ligen förnäm och af största intresse.

Från den nyssnämnda öfre trapphallen in-

träder man i den stora salen åt sjösidan, ett

stort rektangulärt rum upptagande midtpar-

tiets hela bredd med fyra fönster mot söder.

Innanför denna sal kommer man in i de i husets

sidopartier belägna rummen, ett större och två

smärre å hvarje sida. Dessutom finnas i denna

våning två rum i sidopartiernas främre del, till

hvilka man kommer direkte från den öfre hal-

len; se planen. — Samtliga rum i denna våning

hafva i behåll så godt som hela sin ursprung-

liga fasta inredning, tak, paneler, dörr- och

fönsterfoder samt dörrar; den stora salen där-

jämte äfven sin gamla eldstad, en öppen spis

af ålderdomlig karaktär, och sina väggbekläd-

nader, på väf målade tapeter.

I denna sal, som numera innehåller en stor

gammaldags biljard, utgöres taket af en i rikaste

grisaillemönster med musslor och akantusblad
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i stuckimitation mot blå l)ot-

tenmålad plafond på väf i

smala våder spikade ujjp un-

der bjälkarna. De breda en-

keldörrarna äro indelade med
fyra smala fyllningar dekore-

rade liksom taket och en lik-

artad dekoration finnes äf-

ven på den låga fotpanelen,

i takets kälning och på den

murade spisen, <")fverallt väl

bibehållen och utförd med
den flotta säkerhet som är

utmärkande för denna art af

dekorationskonst från 1600-

talet. \'äggarna äro beklädda

med på grof väf målade tape-

ter, imitationer af gobeliner

eller Brusseltapeter, inspända

mellan fotpanelen och takkäl-

ningen. På inre långväggen

sitta tvenne dylika tapeter

med figurrika framställningar

i bleknade färger ur Salomos historia: Salomos

dom och Salomo och drottningen af Saba; på
ena kortväggen niidt emot spisen är framställd

Salomo på sin tron och dessutom finnas fem

stycken smala »entre-fenrtres > med krigar-

figurer, alla i roiucrska dräkter enligt 1600-

talets uppfattning. Det hela är, hvad angår den

fasta inredningen, en ovanligt enhetlig l)arock-

interiör af svensk karakliir från Karl Xil:s tid.

Möbleringen består, utom af den stora biljarden,

af ett antal h()gr\-ggade skulpterade stolar, liin-

stolar och soffa af holländsk-engelsk t_\p från

1600-talets slut, som ursprungligen haft sitsar

af rottingfliitning, men iuuu(Ta äro klädda med
rödt skinn.

Alla de andra ruiuiuen i samma våning haf\a

af sin gamla fasta inredning fått behålla pla-

fonderna och de i med de.ssa öfverensstäiu-

mande stil dekorerade panelerna och dörrarna;

flertalet af de sistnämnda hafva kvar sina gamla

»smällelås» i vackert järnsmide. De på väf

målade plafondernas grisailleornament, olika i

alla rnnuucn, framtrikla luot i olika färger hål-

len botten, rödt, rödt och gult, blått etc. De
gamla vilggbeklädnaderna, som enligt uppgift i

de flesta rummen bestått af gyllenläder, hafva

däremot försvunnit och ersatts med pappersla-

peter; endast i det lilla hörnrummet i våningens

sydvästra del finnes gyllenlädret kvar. - - Kring

väggarnas tifre del närmast under taket löper i

samtliga rummen en bred fris af trä dekorerad

i stil med plafonderna och med detaljer i orna-

Sknliiiiiiiiu t I (ijic >\"uiin<icn ni ~ a ph n

mentiken som äro att

hilnföra till 1600-

talets slut; i några

rum löpa dessa friser

fram ofvan för eldstä-

derna på samma sätt

som i biljardsalen,

tvdande ])å att äfven

i dessa sidorum fun-

nits r)j)i)na spisar.

h\ilka sederiuera er-

satts med de nuva-

rande kakelugnarna.

Möbleringen i fler-

talet af dessa rum,

soiu användas till

gilstrum, är af senare

datum, uppblandat!

med en och annan

pjäs från äldre tider,

i ett rum ett stort

1 600-talsskåp, i ett

annat några präktiga

rokokostolar o. s. v.

I den nuvarande äga-

rens skrifrum stå

några h()gr)-ggade

1 600-talsstolar, en

luahognychiffonnier

af 1 7()0-talets t}-p

samt i öfrigt mo-

derna, bekväma rök-

Kakclii^n i lilla salongen i nedra

råningen (nr 5 ä plan I) med Watt-

rangska och v. Ungern-Stcrnberg-

ska vapnen- 1771.
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rumsmöbler och en räcka bokhyllor med böcker Carl Gustaf Wattrang och hans andra hustru

i gamla vackra band. Till de målningar och Christina Beata von Ungern-Sternberg. I den

porträtt som finnas spridda i de olika rummen stora salongen står en förgylld möbel i 1 800-

skola vi i ett sammanhang här nedan återkomma, tals rokoko och på väggarna hänga åtskilliga

porträtt, till hvilka vi återkom-

ma. Här står äfven en till fidei-

kommisset hörande dyrbarhet,

en hög praktpokal eller snarare

en konfektskål af förgylldt silf-

ver från 1 600-talets förra del

;

skålen i form af en mussla upp-

bäres af en rikt dekorerad fot

med en najad som skaft, och i

skålens botten står en rund dosa,

med en liten ryttarstatyett på
locket framställande Gustaf II

Adolf. Stämplarna visa ett krönt

W samt mästarmärket F. F. af

hittills okänd betydelse.

Den vänstra delen af botten-

våningen innehåller ägarens pri-

vata rum, likaledes med spår af

en under 1 700-talet genomgån-

gen reparation. — Köket och

öfriga ekonomilokaler, bostäder

för tjänare, gårdskontor m. m.

ligga på gammaldags sätt i de

båda stora flyglarna på gården.

Då porträttsamlingen, för hvil-

ken det nu återstår att redogöra,

till en stor del återgifva förut-

Bottenvåningen, som numera
och sannolikt sedan midten af

1 700-talet begagnas som San-

demars hufvudvåning, visar all-

deles samma planfördelning som
den öfre; rummens fasta inred-

ning är moderniserad. I midt-

partiet mot sjösidan, under bil-

jarden, ligger matsalen, hvars

väggar prydas af ett antal ståt-

liga 1 600-talsporträtt, och som
för öfrigt är möblerad med 1 600-

talsstolar och en vacker vägg-

pendyl af förgylldt trä signerad:

»C. F. Laurin, Stockholm». Till

höger om matsalen ligga ett par

salonger med rester af fast in-

redning från 1 700-talets senare

del, hvaribland ett par kakel-

ugnar af Rörstrandsfajans. Ka-
kelugnen i den mindre salongen,

i blått och hvitt, prydes i öfre

fältet af Wattrangska och von
Ungern-Sternbergska vapnen och
inskriften: »Anno C. G. W. C. B.

v. U. S. 1 77 1», hänvisande på
dåvarande ägaren kammarherre

Matsalen (m 2 å plan I).

Konfektskål af förgylldt silfver från

förra hälften af 1600-talet.
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varande ä-^-^are och dess tillkomst för öfrigt sam- rådet grefve Gabriel Falkenberg (j 17 14) som
manhänger med ägareförhällandena, torde det skref sig grefve till Sandemar lorde hafva varit

vara lämpligt att här f()rst i korthet omtala den som på 1690-talet lät uppföra det ännu
hvad som härom och om Sandemars historia i kvarstående slottet, en uppgift som bekräftas af

Stora salongen nr 4 °i jilan I^:.

öfrigt är kändt. — Jag har icke haft tillfälle att

höröfver göra några särskilda forskningar, utan

inskränker mig till att meddela hvad som af

andra utredts. Indel )ctou uppgifver ehuru tvek-

samt att Sandemar skall hafva tillh()rt Tyska

Orden, en uppgift som Styffe dock icke uj^p-

tager. J3en i)ckante Erik

Axelson 7o/t skall år 1467

hafva inköi)t alla ( )rd('ns

egendomar i Sxerige, dilri-

bland äf\ en Sandemar. Ago-

förhållandena under 1
500-

talet äro fullständigt okända

och under iboo-talet skall

Sandemar hafva tillhcirt med-

lemmar af ätterna Oven-

stier)ia, Bonde och slutligen

Ealkeiibe>g. l^"riherre Gns/af

(labrielsson O \ e)tslierua ( t

I5()7) hade en dotter Heala

O.xensiiertia (t i 62 i), som
blef gift med lagmannen fri-

herre Ca) I Bonde (f 1652)

och deras dotter Katarina

Bonde (f 1652) gifte sig med
riksrådet Conrad vo)i h\ilken-

berrr (j- 1654) som skrof sig

till Sandemar. IJeras son riks-

Dahlbergs Suecia, hvars ena bild af Sandemar
prydes med Falkenbergska vapnet. — Grefve

(iabriel dog ogift och hans arfvingar, brorsbarn,

sålde år 1738 godset till lagiuannen C'^?;/ Wait-

rauo (Y I 749), som instiftade fideikommisset, hvar-

uti bl. a. gårdar äfven ingå Rungarn i Lappland,

bebyggd t af lagman Watt-

en an nu

hufvudbvggnad

kvar-

af

Flickpoi trätt, sign. D. D. Santroort 1640.

rang med
stående

sten.

Lagman C. Wattrang var

son af presidenten Johan

Wattrang (f 172.1) och hans

hustru Anna Maria b.hren-

strahl, dotter af det karolin-

ska Sveriges store porträttör

David Klöcker Ithrenstrahl,

hvilket utgör anledningen till

att man på Sandemar fin-

ner så många Fdirenstrahl-

ska målningar. Lagmannens

son kammarherre Carl G7i-

s/af ]]'a//iano (j 1796) ärf-

des efter hvarandra af sina

söner Ä'ils Carl IJa/lrano,

som dog ogift 18 14 och

Johan Gits/af Jfa/lrano som

afled likaledes ogift år 1827,



SVENSKA SLOTT OCH HERRESÄTEN

då fideikommisset öf-

vergick till hans kusins

sonson, den då sexårige

Carl Gustaf Bra^nier-

hichn (f 1862), som i

fjärde led härstammade

från lagman Wattrang

samt därefter till hans

äldste son kammarherre

Carl Fredrik Brairno-

Itielin ("j- 1 901) och vid

hans död till yngre

brodern, den nuvaran-

de ägaren brukspatron

TJiotn Gustaf Branner-

hieliu.

I ett af rummen i

öfre våningen hänga

tvenne porträtt fram-

ställande ett par herrar

iklädda kungl. rådsdräk-

ten från 1 600-talets

slut, i hvilka man velat

se Gabriel Falkenberg,

byggherren, och någon

hans samtida. Osanno-

likt är dock icke att

icke dessa porträtt kom-
mit till Sandemar till-

sammans med öfriga

från Ehrenstrahl här-

stammande porträtt.

Det äldsta säkra ägar-

porträtt som finnes här

framställer lagmannen

Carl Wattrang (| i 749),

knästycke i full storlek,

sittande i en länstol,

iklädd mörkblå rock,

halskrås och pudrad

peruk; den ståtliga bil-

den är signerad »Are-

nius 1745» och är att

räkna till denna mä-

stares mera represen-

tativa arbeten. I stora

salongen träffa vi äfven

porträtt af lagmannens
far vice presidenten Jo-

han Wattrang 1729)
och dennes fru Anna
Maria Ehrenstrahl, vi-

dare ett själfporträtt af

hennes far David Klöc-

ker Ehrenstrahl samt

Konung Karl XI i Strumpebandsordens dräkt.

Oljemålning af D. K. Ehrenstnihl.

Lagmannen Carl Wattrang.

01jenK\lnin<; af OUif Aicni\is 1745.
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ett präktigt porträtt af

lagmannens farfar ar-

kiatern Zacharias Watt-

rang (f 1687), knästycke

sittande i en röd län-

stol mot en grannt röd

gardin. — I ett gäst-

rum i nedre våningen

finnes ett af David
Krafft måladt porträtt

af lagman Wattrangs
första fru Anna Mar-
gareta Blixenstierna

(f

1729).

I brukspatron Brau-

nerhielms arbetsrum en

trappa upp hänger yt-

terligare ett själfporträtt

af Ehrenstrahl omgif-

ven af historiens och

målarkonstens genier,

af hvilka den förra hål-

ler ett pergament med
inskriften »Immortales

Pinge Maiestatum Lau-

desv. — Här finnas äf-

ven tvenne porträtt i

bröstbild af lagman
Wattrangs äldsta son

och efterträdare som
herre till Sandemar
kammarherre Carl Gu-
staf Wattrang (| 1796)
och hans andra fru

Kristina Beata von Un-
gern-Sternberg (f i 795)
samt ett vackert por-

trätt af en yngre son

till lagmannen, Fredrik

Wattrang (f 1751) må-

lad vid 1 8 års ålder af

den mycket anlitade

porträttören Johan Hen-
rik Scheffel.

Till de porträtt som
genom Anna Maria

Ehrenstrahl kommit till

Sandemar höra också

ett antal kungliga por-

trätt, hvaribland några

af stort intresse hänga
i matsalen, nämligen

Gustaf II Adolf som
romersk imperator, Karl

X Gustaf, knästycke i
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rustning- samt två synnerligen vackra porträtt

af Karl XI. Det ena framställer kungen stå-

ende iklädd rustning och violett mantel, i det

andra är han iförd strumpebandsordens röda

dräkt med hki mantel fodrad med hvitt samt

kedja och kraschaner, ett bland Ehrenstrahls

allra förnämsta arbeten. - - Få fönsterväggen i

samma sal hänga porträtt af Hedvig Eleonora

och Ulrika Eleonora d. ä. — Därjämte finnas

på Sandemar ett porträtt af prinsessan Ulrika

Eleonora d. y. som barn, signeradt -vD. Klöcker

Ehrenstrahl Eecit Anno 1696» och i skrifrum-

met ett vackert porträtt af Karl XII likaledes

dotter Margareta enligt denna stamtafla blef

stammoder för ätten Wattrang och en annan

dotter Maria gift med Nicodemus Tessin d. ä.;

ett annat ex. af samma stamtafla har jag sett

på Hörningsholm i Södermanland.

Af den nuvarande ägarens släkt finnas på San-

demar porträtt af hans föräldrar C. G. Brauncr-

hielm, framställd som underlöjtnant i Lifgardets

till häst praktfulla uniform och hans fru Aurora

Mariana Koskull, l)äg-ge målade af C. W. Nord-

gren 1843 samt i stora salongen ett porträtt

af kammarherre Carl Fredrik Braunerhielm, sig-

neradt af Hildegard Norberg 1885.

Aurorc Brauncrhielm född Koskull. Löjtnant C G. Brauncrhielm.

oljumalnin- al C \V. XcM.I>,nvn, 1S45. Gljemalnin.; af C. \V. Xor.lgivn, 1S43.

af Ithrenstrahl. Till kungaporträtten ehuru icke

de Ehrenstrahlska äro också att räkna ett par

små gouacher på pergament framställande Karl

XII och Fredrik I, den senare i krchiingsdräkt.

Bland öfriga Ehrenstrahlska målningar må här

endast nämnas ett par väldiga allegoriska dy-

lika som hänga i öfre våningen, den ena fram-

ställande »Sanningen återupprättad af Rättvisan»,

den andra »Fama som uppmanar Historiens gu-

dinna att skildra Karl XI:s historia». — För

öfrigt finnes hiir i de olika rummen en mängd

enklare konterfej och målningar, af hvilka en

del möjligen fordom suttit som dörröfverstycken.

I det lilla gyllenlädersrummet i öfre våningen

hänger i ram en på papi)cr utfr)rd stamtafla

öfver borgmästaren Fedcr Ulfsson Swan, hvars

Härmed torde det viktigaste af konst- och

kulturhistoriskt intresse som finnes inomhus på

Sandemar vara omnämndt och vi begifva oss

ut i omgifningen. Genom verandan mot sjö-

sidan träda vi ut på den buxbomsplanterade

terrass på hvilken slottet ligger och fä här en

förträfflig öfverblick öfver den vackra trädgårds-

anläggningen. Hafva vi dessförinnan kastat en

blick gå Sueciabilderna konstatera vi att hela

anläggningen än idag är fullständigt bevarad i

sitt karolinska skick, något hvartill mycket få

svenska herresäten hafva att uppvisa motstycke.

I midten utbreder sig en öppen esplanad med

låga rätklippta häckar, flankerade af höga, som

pyramider klippta granar, utanför dessa ligga

gräsplaner med blomsterrabatter och grupper
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Trädgården på Sandemar sedd från slottet.

och åt sidorna begränsas anläggningen af fem-

dubbla rader af planklippta lindar i noga öfver-

ensstämmelse med Sueciabilden. I blomster-

gruppen i esplanadens midt tronar en jättestaty

af hvitmåladt trä framställande hafvets gud, Nep-
tunus, stödd på sin treudd, och rundt omkring

vid ändarna af häckarna och i blomstergrup-

perna stå på piedestaler representanter för andra

olympiska gudomligheter i form af små putti-

statyer, likaledes af hvitmåladt trä. Längst bort

i perspektivet glittrar en fjärd af Östersjön, be-

gränsad af skogklädda holmar och på en af

dessa reser sig den gamla pittoreska Dalarö

skans. — Öster om slottet utbreder sig utmed
stranden åt l!)alaröhållet en vidsträckt så kallad

engelsk park, anlagd i slutet af i 700-talet, med
präktiga gamla träd, slingrande gångar och gräs-

planer. Hela denna stora parkanläggning, den

gamla franska såväl som den engelska äro före-

mål för ägarens särskilda pietetsfulla omvårdnad
och intresse och utomordentligt välskötta, verk-

liga mönsteranläggningar i sitt slag.

Godsets ekonomibyggnader ligga på behagligt

afstånd norr om slottet uppe vid landsvägen.

— Sandemar utgör rVi mantal med en areal

af 93g hektar, hvaraf 154 hektar åker, hvartill

komma en stor mängd underlydande arrende-

gårdar inom Österhaninge socken, 257:! man-

tal med en areal af 3,928 hektar, hvaraf 603
hektar åker; det sammanlagda taxeringsvärdet

å Sandemar med underlydande gårdar uppgår

till i rundt tal 700,000 kronor. Till det Brauner-

hjelmska fideikommisset hör därjämte Rungarn

med flera gårdar i Uppland.
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THUREHOLM
TROSA LANDSFÖRSAMLING, HÖLEBO HÄRAD, SÖDERMANLANDS LÄN

Af GUSTAF UPMARK

Väster om det nuvarande Trosa lag för-

nKxlligen redan under den tidigare me-
deltiden en gård, som under senare delen

af samma tidehvarf kallades »Ciaeddoholm > eller

»Geddaholm», det nuvarande Thureholm. Det
gamla namnet iir ui)])kalladt efter det va])en-

märke som de dåvarande ägarna förde, (lårds-

namnets ändelse, -holm, antyder att gården legat

på en från fastlandet skild holme, ett läge som
man under medeltiden gärna valde med hän-

syn till möjligheten af ett försvar. — Den äldsta

kände ägaren till denna gård var riddaren 7\7/.s-

Gicdda, som lefde under senare delen af 1300-

talet. Hans son Karl AUIsson (Nildisson) var

häradshr)fding i Hölebo härad och omtalas 14 19

-1450; efter honom ägdes Gäddeholm af hans

båda söner, Nih Gädda d. y., hvilken liksom

fadern var häradshöfding i orten, samt slutli-

gen dennes broder riksrådet Erengisle Karlsson

(jiidda, som skref sig »riddare på Gaeddoholm»
och lefde under senare delen af 1400-talet.

Herr Erengisles dotter Iliana Gädda blef

Thureholm från nordväst.
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Thureholm från norr. Enligt Dahlbergs Suecia antiqua et hodierna.

g-ift med riksföreståndaren Svante Nilsson Sture

(f 1 51 2) och när fru Ilianas broder riddaren

Nils Erengisleson , som hade ärft Gäddeholm,

afled, öfvergick därför gården till hennes son

med herr Svante, riksföreståndaren Sten Stnre

d. y. (I 1520) och efter honom till sonen grefve

Svante Sture (f 1567) som bland annat äfven

ägde det i denna del af Södermanland belägna

Hörningsholm på Mörkön.

Efter att i ett par släktled hafva tillhört Sture-

ätten öfvergick Gäddeholm efter grefve Svantes

sorgliga död, år 1567, till hans dotter Sigrid

Sture (f 1609) och hennes man i dennes andra

gifte, riddaren och riksrådet Thure Pedersson

Bielke till Salsta, som dog på Gäddeholm år

1577. vSedan hans tid har gården, som icke

heller före den tiden någonsin gått i köp, gått

i arf inom samma släkt under tre och ett hälft

århundrade, utan att vara fideikommiss. Dess
ägare hafva varit herr Thures yngste son, fri-

herre Nils Bielke 1640-talet) och dennes son

friherre Thure Bielke (f 1648) och hans syskon.

Under deras tid uppfördes möjligen det hus

på Gäddeholm som finnes afbildadt i Dahl-

bergs Suecia.

Efter friherre Thure ärfdes gården omsider af

hans son, fältmarskalken grefve Nils Bielke (|

I 7 1 6), den bekante segraren i slaget vid Lund,
ägare och byggherre till Salsta i Uppland och
gift med Eva Horn (f 1740), Gustaf Horns
dotter; Nils Bielke hade genom byte och ut-

lösning blifvit ensam ägare till Gäddeholm, som
tre år efter hans död, år 17 19, brändes af rys-

sarna vid deras härjningar utefter svenska kusten.

Grefvinnan Eva lät emellertid tämligen omedel-
bart därefter återuppbygga slottet, som sedan
ärfdes af hennes son grefve Thure Gabriel Bielke

(I 1763), hvilken år 1761 efter sitt dopnamn
lät kalla gården Thureholm. — Han lämnade
godset i arf till sin son riksrådet och öfverste

marskalken grefve Nils Adam Bielke (| 1792)
som efter sin mormoders, grefvinnan Kristina

Piper, född Törnflycht, död blef innehafvare

af det af henne instiftade fideikommisset Sture-

fors m. fl. gårdar i Östergötland. Hans son

grefve Gustaf Thure Bielke dog 1833 och fidei-

kommisset ärfdes då af sonen grefve Nils

Bielke (f 1845), under det att Thureholm med
vmderlydande gick till den yngre sonen grefve

Axel Gabriel Bielke (f 1877) den bekante konst-

vännen och samlaren. Då han afled ogift till-

föll Thureholm hans brorsbarn den nyssnämnde
grefve Nils Bielkes barn, grefve Thure Bielke (f

I 899) innehafvaren af Sturefors och hans syster

Ebba Charlotta, gift med öfverhofjägmästaren

Conrad Viktor Ankarcrona (f 191 2). — Fidei-

kommisset innehafves för närvarande af Thure
Bielkes sonson grefve Thure-Gabriel Bielke, under

det att Thureholmsgodset äges gemensamt af

den sistnämndes farbröder och faster, grefvarna

Thure och Sten samt fröken Anna Bielke.

Slottet bebos och godset skötes för närvarande

af grefve Sten Bielke, hvilken sedan år 1902
är gift med Estrid Areschoug.

Att Gäddeholm (Thureholm) varit bebyggdt

med en sätesgård redan under medeltiden synes

tydligt, och sannolikt är äfven att denna gård

legat på samma plats som det nuvarande slottet.

Östersjön gick säkerligen på den tiden upp rundt

omkring den höjd på hvilken byggnaderna lågo,

och den lilla insjö som ligger ett stycke nord-

väst om Thureholm utgjorde kanske då den in-

nersta viken af hafvet. De vidsträckta åkerfält

som nu utbreda sig på alla sidor stodo då
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Tluireliolni från söder. ]'"nligt Dahlbergs Suecia anlkjua et liodierna.

under vatten eller ut<,'-jorde svårframkoinlig-a

sumpmarker, öfver hvilka en enda väy- ledde

fram, lätt för gårdsfolket att bevaka och för-

svara. — Några rester af det Ciäddeholm som
Gäddorna och Sturarna bebodde finnas helt

naturligt icke i behåll.

Den äldsta bild man äger, Sueciaplanschen,

som visar Gäddcholm både från söder och norr,

låter förmoda att byggnaden blifvit uppförd vid

midten af 1 6oo-talet. Det är en hög rektan-

gulär b}'ggnad af Vasatidst}-p, i tre våningar;

söder om byggnaden lag trädgården och fram-

för norra fasaden en h()g terrass med en låg

flygel på hvardera sidan. Det var denna an-

läggning som hiirjades af den ryska mordbrän-

narflottan år i 7 1 9.

Grefvinnan lua Bielkc, Nils Bielkes änka,

grep sig emellertid kort därefter an med åter-

ställandet af slottet, hvarigenom detsamma er-

höll den karaktär som det än idag såväl i det

yttre som äfven till väsentlig del i det inre be-

varar. Det nuvarande Thureholm är en anlägg-

ning från 1720-talet; å taflan till det ur som

sitter i takfotsgafveln står årtalet 1732, hvilket

man vill anse som det år då det hela väsent-

ligen varit färdigt.

Vid en jämförelse af den nuvarande slottsan-

läggningens yttre med Sueciabildcrna står det

klart att l{va i3ielkc icke här låtit uppföra något

nytt slott, utan att iiuu-arna af det gamla varit

så pass bibehållna att de kunnat få stå kvar;

detsamma har varit fallet med terrassen och

flyglarna på norra sidan och på södra sidan

ligger än i dag den i fransk stil anlagda träd-

gården med terrasser och häckar. De enda

föriindringar som skett i det yttre är att fön-

strens antal ökats och taket, som naturligtvis

blifvit afbrändt, erhållit den för tiden karak-

teristiska anordningen med två fall med afsats

emellan. Midtpartierna å båda långfasaderna

markeras genom pilastrar och lågspetsiga gaf-

velfrontoner i takfoten; det bakre, södra, midt-

partiet är på karolinskt sätt framdraget fram-

om fasadlinjen, en anordning som ej återfinnes

på det äldre slottet sådant det är återgifvet i

Suecia. — Den höga borggårdsterrassen med
sina båda flyglar finnes äfven i behåll, men till

densamma har anordnats en monumental upp-

fartsväg, en delvis på hvalf murad sluttande

backe, som närmast terrassen flankeras af tvenne

låga flyglar, hvilkas tak ligga nästan i jämn-

höjd med borggården. Hela slottsanläggningen

har härigenom erhållit en synnerligen liffull och

pompös karaktär med det höga slottet domi-

nerande på sin af tvenne par flyglar flankerade

terrass, en karaktär som närmast kan kallas

karolinsk.

Slottets inre är sälls}-nt väl bevaradt, tack

vare den omständigheten att Thureholm aldrig

gått i köp. Så godt som alla rummen hafva

än idag i behåll den fasta inredning de erhöUo

vid grefvinnan Evas iståndsättning af slottet på

1720— 30-talet, väggbeklädnader af olika slag,

släta tak med stora kälningar, parkettgolf med
kalkstensfriser samt öppna spisar med sand-

stensomfattningar. De förändringar som senare

tider härvidlag gjort äro obetydliga, ett par

kakelugnar hafva insatts under 1 700-talet och

i ett par rum papperstapeter från 1800-talet.

Den lösa inredningen, möbler och dylikt, har

gifvetvis efter hand, genom arfskiften och dylikt,

skingrats och delvis ersatts med nyare saker.

Som ofvan antyddes är det vanskligt att af-

o;örd hur pass genomgripande Eva Bielkes om-
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Thureholm från norr.

byggnad efter olycksåret i 7 1 9 varit; att mycket

kunnat bibehållas af det gamla slottet är tyd-

ligt. Grundplanen visar den för den yngre

Vasatiden utmärkande anordningen med en pa-

rallellt med långsidorna löpande hjärtmur och

likaså torde den i bottenvåningen tvärs öfver

längdaxeln löpande förstugan vara ett betrakta

som bibehållen från 1 6oo-talsbyggnaden.

Bottenvåningen innehåller jämte kök och öf-

riga ekonomirum tvenne afdelningar, till hvilka

vi nedan skola återkomma nämligen rustkam-

maren, belägen en halftrappa upp, och det så

kallade porslinsköket. Till höger i förstugan

leder den breda hufvudtrappan upp genom
våningarna, antagligen anlagd i samband med
iståndsättningen på 1720-talet; måhända är det

ingen tillfällighet att bottenvåningen och huf-

vudtrappan på Thureholm erinrar om motsva-

rande på Häringe i Södertörn, en gård som
tillhörde grefvinnan Evas fader och där hon
själf säkerligen bott i sina yngre år. — Utom
hufvudtrappan finnas midt inne uti byggnads-

kroppen ett par smala, mörka och obekväma
trappuppgångar, måhända bibehållna från äldre

tid.

Våningen en trappa upp är hufvudvåningen

med de förnämligaste rummen. Från den i

midtpartiet mot norr belägna förstugan inträder

man här i stora salen, kungssalen kallad, ett

präktigt rum med tre fönster mot söder. Vägg-
beklädnaderna utgöras här af porträtt af svenska

konungar och drottningar; ofvan den öppna

1 tr. : I. Furstugini. — 2. Kungssalen. — 3. Pörniak. —
4. Grefvens sknfriim. — 5. Grefvinnans skrifritin. — 6. Sa/oni^— 7. Kabinett. — 8, 9. Ekononuruin.

2 tr. : A. Furstuga. — B. JUIjard. — C. Barnkaininare. —
D. Sängkammare. — E, F. Giistruin. — (i. SIcolrtim. — H, I.

Gästrnvi.
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spisen Gustaf Vasa, på västra väg-gen Erik XIV,
Johan III, Sigismund och Karl IX, pä den östra

(iustaf II Adolf, Karl X, Karl XI och Karl XII,

ofvan de fyra dörrarna drottningarna Maria
Eleonora, Kristina, Hedvig- Eleonora och Ulrika

Eleonora d. ä. samt mellan fönstren Fredrik I

och Ulrika I^leonora d. y. Porträtten äro må-
lade af Lorenz Pasch d. ä. och försedda med
underskrifter upptagande namn och årtal. Under
porträttet af Ulrika l^lconora d. y. finnas döds-

dag och dödsår, 24 nov. 1741, målade med
samma hand och stil som inskrifterna i öfrit^t,

men under konung- Fredrik I är motsvarande
datum, »25. Martii 1751 , ditmåladt senare,

hvarför man kan anse att porträttserien i sin

helhet blifvit uppsatt under 1 740-talet.

På ömse sidor om Gustaf Vasaporträttet of-

vanför spisen sitta, likaledes inboaserade, ett par

allegoriska målningar i ljusa läckra färger fram-

ställande ^^D}-gden- och >/rapperheten», som
äro utförda af den vid Stockholms slott verk-

samme franske målaren Ciuillaume Taraval. —
Dörrar och paneler äro nu målade i ekfärg,

men under denna finnes här liksom i andra

rum den f()r tiden så karakteristiska blågrå-

gröna färgen i behåll. Ciolfvet iir lielagdt med
kalksten.

Icke mindre iln tre; rum i denna \åning ilro Nedre förstugan.

Kungssalen \m- 2 A jilaii I).
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Grefvinnans skrifrum 'nr 5 å ])lancn).

klädda med väfda tapeter på väggarna, näm-

ligen grefvinnans skrifrum till vänster om kungs-

salen och den innanför detta belägna salongen

samt förmaket till höger om kungssalen. — Ta-

Giepe Si'eii Bielke.

peterna i grefvinnans skrifrum äro landskapsta-

peter i tämligen blekta färger med utsikter öfver

landskap med berg och slott i midten samt i för-

grunden höga träd och stora prunkande fåglar och

bladväxter. Dörröfverstyckena utgöras här liksom

i de flesta andra rummen af porträtt, till hvilka vi

nedan återkomma. Under midten af i 700-talet har

i skrifrummet insatts en prydlig rokokokakelugn

Greffinnan Estrid Bielke

född Areschoug.

i gult och hvitt. — Bland möblerna här märkas

en liten sekretär i valnöt frän i 700-talets början,

måhända Eva Bielkes, och en annan sekretär i

rokoko af synnerligen elegant form, säkerligen
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Bcaiivais-lapct.

St( )ckhol msarl )etc från

I 7()0-talet.

De märkligaste ta-

[)cterna äro de som
silkcrligen sedan gref-

\innan l''vas tid fun-

nits i salongen, det

svdr)stra h(")rnrummet

i denna våning. Det

är en svit af tre stora

och två smala tape-

ter: mcmstret utgöres

af rika baldakiner

mctl kolonetter, list-

verk, lambrequiner

och den rikaste orna-

nKMitik i sen Louis

Xl\'-stil ställda som
bakgrund på ett slags

estrader, på hvilka

uppträda (mi mängd
figurer, lindansare,

harle(|uins, en elefant,

en kamel, påfåglar

(>tc., allt i rika färger

mot uuldbrun botten.

I )cssa dyrbara

väfnader torde

härstamma från

fabriken i Beau-

vais och äro

väfda under nå-

got af 1
700-

talets första år-

tionden.*

Rummet har

ursprungligen

varit afsedt till

praktsängkam-

mare och här

stod fordom på
den Inre väg-

gen den säng

som Nils Bielke

vid sin ambas-

sad till Paris

mottog som gåf-

va af konung
Ludvig XIV, en

* Sedan iletta skrofs

liafva ifråfjavaramlc ta-

polcr blifvit nedtagna. Beauvais-tapet.
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praktmöbel af i Sve-

rige enastående slag,

med omhängen, rygg-

vant, gardiner, lam-

brequin med pana-

scher och täcke af

den härligaste röda

sammet med applika-

tionsbroderi i grönt

och hvitt af siden och

silke. Under senare

tider har den prakt-

fulla sängen icke varit

uppställd och för kort

tid sedan, i januari

1 9 14, inköptes den

till Nationalmuseum
där den utgör en af

pärlorna i konstslöjd-

samlingen; priset ut-

gjorde 2 1,000 kronor.

Tapeterna i förma-

ket slutligen äro så

kallade skogstapeter

eller verdurer i mörk-

gröna färgtoner, lik- Våfd tapet, Bcaiivais, 1700-talets början.

4 I 6

som de förutnämnda

inspända mellan tak-

kälningen och den

låga fotpanelen. Den
öppna spisen har i

detta rum ersatts med
en svensk fajanskakel-

ugn från I 700-talets

slut. — Bland möb-

lerna äro att nämna
ett stort 1 600-tals-

skåp med kolonner och

hopplister från 1600-

talets midt, ett engelskt

så kalladt »writing-

cabinet» från i 7 oo-

talets början samt en

möbel i rokokostil,

kopierad efter original

på Sturefors.

Innanför förmaket

ligger grefve Bielkes

skrifrum, hvars väg-

gar prydas af en

mängd porträtt, och i

öfrigt ligga i denna
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1(11 iiitiLcl 'III ^ .1 |iL.ipii,.

våning- nåi^ra sniärum, bland h vilka det, där

grefve Axel I^ielkc f()rvarade sin numera i Xa-
tionalinuscuni befintliga stora och dyrbara sam-

Wni^ af kinesiskt [)orslin.

Den öfre väningen har alld(>lc's samma plan-

fördclning soin hufvudvåningen och samtliga

rum hafva hiir i behåll sina ursprungliga vägg-

beklädnader, enklare än i praktvåningen, men
s}'nnerligen intressanta som [)rof på sin tids

rumsinredningskonst. Den stora salen med
en villdig gammaldags biljard har tapeter må-

lade i olja på duk framställande landskap i

kinesiscrande stil i mörka färg(T, med hus, pa-

goder och figurer samt smalare mellanfält med
vaser, frukter och granna papegojor. Ofver den

öppna sandstensspisen sitter ett helfigursporträtt

af fältmarskalken Gustaf Horn, grefvinnan F.vas

fader, och såsom d(")rröfverstycken fyra konter-

fej af svenska fältherrar från 30-åriga krigets

tid. Torstenson, P)anér, Wittenberg och Königs-

marck, samtliga kopior från 1 700-talet efter

1 600-talsoriginal, i mörka rustningar. — En
väldig ekkista vid ena väggen är å framsidan

prydd med Ramelska och Sk)-tteska vapnen,

SrHlrrinaiil.iml i

initialerna M. R. och II. S. S. samt årtalet 1720,

hänvisande på Malte Ramel (t 1752) och Hed-
vig Sophia Skytte (j 1724), hvilka gifte sig

nämnda år.

De öfriga rummen i denna våning anxilndas

som sofrum och gästrum. De ur stilsyni)unkt

märkligaste tapeterna finnas i sängkammaren i

våningens sydöstra hörn. \'äggfälten äro här

från golf till tak spända med duk, hvarå målats

pilasterställningar stående på socklar och upp-

biirandc rikt fördeladt entablemcnt, å mellan-

fälten taflor med figurala och landskaps-motiv

omgifna af ornament, målade statyer, byster

och vaser på konsoler m. m. Det hela, utftirdt

i rika färger, verkar synnerligen pompöst och

utgör i sin imitationsteknik ett synnerligen karak-

teristiskt prof på det karolinska tidehvarfvets

epigonkonst.

I det motsvarande hörnrummet i sydväst äro

de målade tapeterna spända i våder hvar och

en utg()rande ett fält, med grannt röd l)0tten-

färe och kandelaberlikt sticrande dekoration med

rika ornament och taflor med landskap, arki-

tektur, gatuperspektiv, fästningar och figurstaf-
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Sydviistra hörnrummet 2 tr. 11 pl.uicn).

Ulla rummet till vänster om biljarden (C a planen).
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fage. Som dörröfverstycken sitta här taflor med här i landet ännu under i 730 — 40-talen. Den
parkinteriörer i fransk stil och ofvan den öppna moderna franska rokoko, »style Louis XV», som
spisen af sandsten ett mörknadt porträtt af en just vid denna tid vann insteg- i samband med
herre i 1 600-talsdräkt. inredandet af Stockholms slott, hade ännu icke

Väggtapeterna i det lilla rummet närmast till blifvit allmänt känd i Sverige; det skedde först

vänster om biljarden äro målade med landskap något årtionde senare.

med figurstaffage, kavaljerer och damer i dräk- Redan vid beskrifningen af några af rummen
ter från i 700-talets början, som musicera, kon- har jag här ofvan nämnt en del af de väggfasta

versera och roa sig; det

hela tämligen handtverks-

mässi^rt måladt med hår-

da färger mot blå him-

melsbakgrund. — I ett

par gästrum sitta tapeter,

likaledes målade, hvilka

tydligen afse att imite-

ra kinesisk lackmålning,

landskap med kinesise-

rande figurer och orna-

ment mot mörkt guld-

brun botten; i ett tredje

litet rum har dekoratören

sökt i målning imitera

gyllenläder o. s. v. De
öppna sandstensspisarna

hafva i några rum ut-

bytts mot I 700-talskakel-

ugnar, men paneler och

foder, golfven med sin

gamla parkett och sina

kalkstensfriser och taken

med sina stora kälnin-

gar finnas öfverallt kvar.

Dörröfverstycken finnas

af flera olika slag, por-

trätt, landskap i rika fär-

ger vanligen enkla som
konstverk betraktade. I

ett rum, för närvarande

användt som skolrum sit-

ta som dörröfverstycken

ett par stridsscener i

Johan Filip Lemkes art.

Fältmarskalken Nils Bielke.

Oljemålning af D. K. Ehrenstrahi.

målade porträtt som fin-

nas på Thureholm. — - I

flera andra rum sitta så-

som dörröfverstycken en

del konterfej de flesta

knästycken, kopior af

ringa konstvärde i och

för sig; framställande

medlemmar af ätterna

Bielke, Horn, Oxenstierna,

Piper m. fl. med gref-

vinnan Eva befryndade

släkter. — Från en nå-

got senare tid härstamma
tolf stycken damporträtt

i bröstbild, som sitta in-

fällda i dörrarna i rust-

kammaren i bottenvånin-

gen, framställande med
Thureholmsfamiljen be-

släktade damer af ätter-

na Bielke, Horn, Brahe,

Liewen, Piper och Oxen-

stierna.

De märkligaste por-

trätten träffa vi i hufvud-

våningen. I det ofvan-

nämnda förmaket hänger

ett stort knästycke af

Ehrenstrahi framställan-

de grefvinnan Evas make,

fältmarskalken Nils Biel-

ke, iklädd kyller och med
fältmarskalkstafven i sin

hö""ra hand. Och i sam-

De bägge våningarna på Thureholm erbjuda ma rum i praktfulla originalramar tvenne stora

en rad i hög grad karakteristiska interiörer från

I 700-talets förra del, ett tidehvarf som har att

uppvisa jämförelsevis ganska få större byggnads-
företag i vårt land. Det var tiden närmast efter

>den stora ofreden» då reduktionen och krigs-

porträtt af konung Adolf Fredrik och Lovisa

Ulrika, paradbilder i Antoine Pesnes art. — I

grefve Bielkes skrifrum märkas ett par förnäm-

liga porträtt framställande fältmarskalkens son-

son grefve Nils Bielke d. y. (f 1763) och hans
åren hade slukat alla tillgångar. I stilafseende grefvinna, Hedvig Elisabeth Sack (f i 760). Grefve
rörde man sig ännu med reminiscenser från Nils reste utomlands och blef slutligen senator af

glanstiden under det karolinska tidehvarfvet, ett Rom och Malteserriddare, i 740. — Sludigen må
förhållande hvarpå ju Thureholm ger ett af de nämnas porträtten af hans kusin grefve Nils Adam
mest fullödiga bevisen. Det var Louis XIV- Bielke (f 1792) ägare till Thureholm, och hans
stilen i dess sista utvecklingsfaser som härskade första gemål Ulrika Eleonora von Diiben

(f 1758).
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Grcfvinnan Hedvig Elisahclli Bielke född Sack (f 17<iO). Grcfrc Nils Biclkc {f 1763).

Annu återstå ett par af I hurcholins största

och ef^endomlii^aste sevärdheter, nämlii^en por-

slinsköket och rustkammaren. \'i återxiinda ut-

för hufvudtrappan ned till den nedre förstui^an

och hafva därvid tillfälle att taga i betraktande

några väldiga vaser eller urnor af fajans med
dekorering i blått samt l)ielkevapnct i färger,

prakt[)jäser af stcirsta sällsynthet, troligen af fransk

tillverkning. — Porslins-

köket ligger i bottenvå-

ningen längst framme
till vänster i stora för-

stugan. I två små hvalf-

täckta rum, som numera
stå som museirum, ilro

på hyllor, konsoler, på
bord och i skåp upj)-

ställda cirka 800 föremål

af porslin och fajans, kine-

siskt, holländskt, franskt

och svenskt. Det yttre

rummet anordnadt som
ett kr)k med en vill-

dig köksspis, har väggar,

tak, paneler, dörrar och

de väggfasta skåpen må-

lade å la chinoise med
landskap, hus. figurer

Urna of fajans med dekorering i blått och Bielke-

vapnct i färger.

etc. i ljusljlätt mot hvit botten, afsedt att erinra

om porslinsdekoration. .\lla till köket hörande

föremål äro dekorerade på liknande sätt, stolar

och bord, spegeln mellan fcinstren, lampetterna

å väggarna, vattentunnan af koppar, ämbar och

ok af trii o. s. v., det hela bildande en sällsynt

fullständig interiör från 1700-talets midt. — Att

hiir söka med något slags anspråk på full.stän-

dighet redogöra för den

enastående rika samlin-

gen af keramik som fin-

nes i de båda rummen
skulle f()ra oss alltför

långt och jag skall därför

endast i korthet nämna
hufvudgrupperna. Det

största antalet föremål

är af kinesiskt porslin,

till största delen upp-

stiilldt på enkom gjorda

hyllor och konsoler i

det yttre rummet. Här
finnes framför allt blått

och hvitt kinesiskt por-

slin, serviser af ett 10-

tal olika mönster, vidare

bålar, skålar, koppar och

fat, vaser, krukor, bur-
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Porslinsköket i bottenvåningen.

kar etc. etc. ni såväl blått och hvitt som poly-

kromt kina, hvilket allt får ett ökadt intresse

därigenom att det kan dateras samtidigt, till

1 700-talets midt, det svenska ostindiska kom-
paniets första verksamhetstid.

Af svenska keramiska föremål finnas här myc-
ket af intresse, till större delen härstammande
från 1750— 60-talen, både från Rörstrand och
Marieberg: ett par af de stora praktfulla punsch-

bålarna från Rörstrand, en stor platå, daterad

1756, en mängd genombrutna korgar från samma
år, krämkoppar af Mariebergs högt skattade till-

verkning. — Af särskildt intresse äro några af-

långa fat från Rörstrand, daterade 1757, som
utgöra detaljerade kopior af i Thureholmssam-
lingen befintliga fat af kinesiskt ursprung, märk-
liga dokument till Rörstrandstillverkningens hi-

storia.

Det inre rummet har mera karaktär af för-

rådsrum och här finnas, utom föremål af samma
art som i det yttre, en del fransk fajans af olika

mönster samt ett 70-tal pjeser af den märkliga
servis af fransk tillverkning med Bielke-Piperska

alliansvapnen som ursprungligen funnits i sin

helhet på Sturefors, där hufvuddelen af servisen

ännu finnes kvar. Servisen är beställd för Nils

Bielkes och Eva Horns son grefve Ture Gabriel

Bielke (f 1763) och hans första fru Charlotta

Christina Piper (j" 1727) med hvilken han gifte

sig år I 7 I 5 och genom hvilken Sturefors-fidei-

kommisset, stiftadt af svärmodern, grefvinnan

Kristina Piper född Törnflycht kom i Bielke-

ättens ägo. — Till denna servis höra äfven ett

antal till komplettering gjorda låga bunkar utan

vapnen som enligt signaturerna äro förfärdigade

vid Rörstrand dels år 1 744 (ett mycket tidigt

årtal ifråga om Rörstrandsföremål) dels under

1750-talet. — Jämte föremålen af porslin och

fajans finnas i porslinsköket på Thureholm äfven

åtskilligt annat af intresse, kokkärl, kopparfor-

mar, glassaker af olika slag samt några pjeser

skålar, flaskor med skruflock, askar, burkar etc.

af serpentin. — Porslinsköket på Thureholm ger

en sällsynt rik och fyllig föreställning om för-

rådet af finare servispjeser i ett förnämt svenskt

bo under i 700-talets midt, på samma gång som
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Riistkannuarcn i bottcnvåniniien.

det orer en föreställniiv'- om det värde man till-

mätte dylika saker s^enom den utsökta ram man
gaf dem.

\^i gå nu snedt öfvcr f()rstugan och några

steg uppför den lilla inre trappan in uti Thure-

holms rustkammarc, dilr en mängd fr)remål af

olika slag fängsla vårt intresse, h\ilka vi likväl

här endast i största korthet kunna omnämna.

Det lilla rummet är belagdt med stengolf och

utefter båda långväggarna löpa väggfasta skåp,

hvilkas tolf d()rrar i öfre fälten prydas af lika

många damj)orträtt från i 700-talets midt, hvilka

omtalats ofvan i samhand med den ()friga i)or-

trättsamlingen på slottet. ( )fver den öpi)na spisen

sitter en tafla, ett »stilleben » framställande ett

par pistoler, bref, paj^per m. m. signerad: »Carl

Hofvverberg pinxit ad vivum 1737».

en utefter rumiuets vänstra sida inne-

l)öcker, handskrifter, bref, kartor och dy-

)land b(k:kerna en miingd med prydliga

1 700-talsband. 1 skåpen på andra

förvaras en saiuling vapen af olika slag

åtskilliga kuriositeter. Bland bössorna,

som uppgå till ett 40-tal finnas några af 1600-

talstyp, däribland en studsare med flintlås, hvars

pipa är signerad »HK 1653» och märkt »STEN
l')Ii':Ll\h: 1655», riksskattmästaren friherre Sten

Bielke
(-'f

1684); en annan, signerad E. S. är

märkt CARL f;U.STAb" P)lia.kb: 1729- Fler-

talet bössor härstamiua dock från i 700-talct

och tord(^ hafva tillhiut d(>n ofvannätunde grefve

hålla

likt; 1

1 600
sidan

jämte

Thure Gabriel (| 1763). Denna samling har ett

särskildt intresse genom den mängd af svenska

böss-smeder signerade vapen som den innehål-

ler; representerade äro David Bars i Stockholm

med två bössor, hvilkas pipor signerats af Samuel

Riddersporre (stämpel SR.S.), vidare Reichardt,

Meidinger, Schertiger, den senare med ett fler-

tal b()ssor, Wåhlberg, alla Stockholmare, Bengt

Mård i Jönköping, Utterberg, S. Stranberg m. fl.

Pistoler finnas endast några få par, däraf två

par med flintlås signerade ».Starbus, Stockholm».

IMand de blanka vapnen märkas utom diverse

värjor från 1600-talets slut och en del civil-

v;irjor från 1 700-talet, tvenne svärd af mera

ovanligt slag. Det ena är ett ceremonisvärd

med jämförelsevis kort och bred klinga med

rik etsad dekoration. — Det andra är ett

praktvapen, en lång damascherad klinga med

fäste och balja belagda med rikt graverade

Lennart Torstenssons vagn-
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förgyllda silfverplåtar besatta med turkoser, jade-

plattor och rubiner; denna praktpjäs, som är

af orientaliskt ursprung, uppgifves traditionellt

vara tagen af Nils Bielke i slaget vid Mohacz

år 1687. Samtidigt togs äfven ett praktfullt

broderadt turkiskt tält, som nu förvaras i den

s. k. fatburen på Thureholm. — Ofriga föremål

i rustkammaren nödgas vi här förbigå: nämnas

må endast ett par små eleganta damridstöflar

från 1600-talets senare del, en af tiden illa åt-

gången filthatt från samma tid och en gul kyl-

lerrock af det slag som Nils Bielke bär å det

ofvan omtalade porträttet i salongen.

I rustkammaren förvaras slutligen ett par

Torstensonska släkttaflor, Lennart Torstensons

32 anor och hans sonsons Lennart Torstenson

d. y:s 1 6 anor, målade i färger mot svart botten.

Från Torstensonska ätten härstamma äfven fyra

stycken små eleganta bronskanoner med vapnet

och årtalet 1671, som stå i förstugan på Thure-

holm samt en vagn, nu i fatburen, som uppgif-

ves hafva tillhört Lennart Torstenson d. ä. —
Dessa Torstensonska saker hafva kommit till

Thureholm därigenom att grefve Thure Gabriel

Bielkes fru i ett tidigare gifte varit förenad med
grefve Karl Ulrik Torstenson (j 1727), den siste

af sin ätt.

Lika välbevarad som själfva slottsbyggnaden

och dess inre är äfven den vidsträckta söder

om slottet belägna trädgården, som grefvinnan

Eva tydligen lät återställa i sitt gamla skick

efter den ryska ödeläggelsen 1719. Närmast
bakom slottet ligger här en af häckar omgifven

parterr med gräsplaner och rabatter och i midt-

linjen leder en gång, öfver hvilken häckarna

bilda ett hvalf, ned i den nedre delen af träd-

gården med terrasser, trappor af ekträ, häckar,

regelbundet lagda gångar och längst ned en

smal spegeldam. Utomkring hela denna i fransk

stil anlagda trädgård löpa rader af gamla lindar

bildande skuggrika alléer och skyddande för

blåsten från det närbelägna hafvet.

Utsikten från slottsfönstren särskildt i öfre

våningen är synnerligen vidsträckt; i östlig rikt-

ning synes en vik af Östersjön och för örigt

ser man härifrån ända till »världens ände», det

idylliska Trosa.

Mot norr leder en rak allé med fyrdubbla

trädrader, lindar, askar och ekar fram till lands-

vägen, där infarten till Thureholm markeras af

ett par af sten uppförda grindstugor mellan

hvilka höga gallergrindar med sandstenspelare

resa sig. — Afståndet från Thureholm till sjö-

och stapelstaden Trosa är cirka 2,5 kilometer.

Thureholms och det därmed förenade Örbo-

holms gods med underlydande gårdar i Trosa

landsförsamling samt Vagnhärads, Tystberga,

Yästerljungs och Bälinge socknar omfattar en

sammanlagd areal af 8,304,2 hektar, hvaraf

1,584,6 hektar odlad jord och sammanlagda
taxeringsvärdet uppgår till i rundt tal en million

kronor.

Infarten till Thureholm.

424



HORNINGSHOLM
MÖRKÖ SOCKEN, HÖLEBO HÄRAD, SÖDERMANLANDS LÄN

Af GUSTAF UPMARK

[

När man i)å vä<^ söderut sjöledes från

Södcrtiilje har passerat den lans^a och

smala 1 lallsfjärden och j^-enom ett sund

kommit ut på Järnafjärden, ser man snart nog

rakt i söder en stor hvit slottsb)'ggnad höja sig

öfver trädtopparna. Det är Hörningshohns slott,

beläget på en hög
klippa, cirka 30
meter c)fver hafs-

ytan på norra de-

len af den lång-

sträckta i\Iörk(>n.

Stora segelleden

söderut går fram

på Mörköns östra

sida och man ser

härifrån det väl-

diga slottets östfa-

sad med icke min-

dre än 1 3 fönster

i två våningar, en

i arkitektoniskt af-

secndc tilmligen

konstlös och en-

formig byggnads-

länga, som emel-

lertid tack vare sitt dominerande läge väcker

intresset.

Sin nuvarande karaktär fick Hörningsholms

slott omkring år 1750, då det, efter att år 17 19

hafva blifvit nedbrändt af ryssarna, restaurerades

af dåvarande ägaren grefve Nils L^onde efter

rilnini'- af (
'arl I lårlenian.

Slallmästuren rid K M:ls Hof

Grefve Carl Bonde-

Fa. samma grund reste sig före den ryska

påhälsningen i 7 1 9 ett ståtligt slott, en verklig

borg med gafvelpr}'dda längor, hus och torn

omgifna af befästningar, en anläggning hvars

karaktär, sådan vi känna den genom Dahlbergs

Suecia, hänvisar på 1 500-talet, vårt renässans-

tidehvarf. I själfva

verket torde Stu-

rarnas Hörnings-

holm hafva varit

den största och

I)räktigaste i en-

skild ägo varande

slotts- eller borg-

anläggningen i

Sverige under den

äldre \'asatiden,

öfverträffad en-

dast af det kung-

liga Gripsholm och

jämförlig med,

ehuru säkerligen

ståtligare än Oxen-

stiernornas Mörby
i Uppland. — Det

har hvilat ett oblidt

c)de r)fver de slottsbyggnader som af enskilde

herrar up[)fr)rdes i öfre Sverige under i 500-talet,

och vi äro, som bekant, för kunskapen om detta

tidehvarfs byggnadskonst så godt som uteslutan-

de hänvisade till de kungliga slotten. — Helt an-

nat är förhållandet ifråga om Sydsverige, där ju,

särskildt i Skåne, en rad stolta 1 500-talsborgar

Grefvinnan Blanche Bonde

född Dickson-
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finnas i behåll. Ihågkommas bör dock att de

enskilde herrar i öfre Sverige som under den

äldre Vasatiden ägde »stenhus såsom slott upp-

rättede och wäl tillpyntede» icke vore många;

de öfverstego knappast ett tiotal. Det öfver-

vägande flertalet af svenska frälsemän hade sina

sätesgårdar bebyggda med trähus, och det var

först under i6oo-talet, inemot århundradets midt

som den storartade, af adeln igångsatta bygg-

nadsverksamhet begynte, hvilken kulminerade

under det karolinska tidehvarfvet.

Hörningsholm tillhörde under i 500-talet Sture-

ätten och byggdes enligt Styffe till sätesgård af

Svante Nilsson (f i 5 i 2), riksföreståndaren. Palm-

sköld uppger i sina bekanta samlingar att Svante

Sture här låtit uppresa en stor byggnad och

ett högt rundt torn, men påstår också att hans

son Sten Sture d. y. (y 1520) skall hafva för-

nyat och förskönat slottet, som straxt därefter,

liksom flera gånger förut hade skett, blef sköf-

ladt af danskarna. Möjligen var det i samband
med någon af dessa händelser, som gården fick

namnet Hörningsholm.

Angående gårdens historia under medeltiden

äro uppgifterna olika och tydligen ej möjliga

att fullständigt utreda. C. U. Ekström i sin år

1828 tryckta Mörköbeskrifning anser att den

redan i början af 1300-talet omtalade gården

Sijmonsöö eller Symondöö varit samma gård som
den, som omkring år 1500 började kallas Hör-

ningsholm, och han sätter stället i förbindelse

med Snorres berättelse om sjökonungen Hjord-

ward Ylfwinger, som seglade in i »Myrkwa^^-

(= Mörkö)-fjärden och af fylkeskonungen Gran-

mar inbjöds att gästa honom på hans gård,

hvilken skulle vara identisk med det medeltida

Sijmonsöö. — En dylik sammanställning hvilar

ju gifvetvis på alltför lös grund, men osanno-

likt i och för sig är det nog icke att den höga
klippa, där Hörningsholm nu reser sig, redan i

den gråaste forntiden varit befästad, en »forn-

borg» af det slag, hvaraf ännu talrika rester

finnas kvar i olika delar af vårt land; huruvida

denna borg varit residens för någon konung,

Granmar eller någon annan, är däremot mera
osannohkt.

I sitt bekanta arbete »Herrgårdar uti Söder-

manland» framkastar Eneroth den förmodan att

Hörningsholms ursprung skulle kunna vara en

gård Hyni, som omtalas redan år 1268 och
20 år senare, 1288, nämnes såsom jämte Tull-

garn tillhörande en fru Ragnhild Erlandsdotter
(Engel).

Styffe sludigen i Skandinavien under unions-

tiden säger att Symondöö var en gammal sätes-

4

gård, belägen nära där Hörningsholm nu ligger,

som tillhört Folkungaätten, men förblifvit privat-

egendom. — Symondöö, som sålunda möjligen

var modergården till Sturarnas Hörningsholm,

tillföll hertigarna Erik och Waldemar och skall

redan 13 10 hafva blifvit såld till Tyska Orden.

— Därefter känner man intet om ägoförhål-

landena här förrän år 1360, då riddaren Erik

Karlsson (örnfot) enligt ett ännu bevaradt köpe-

bref sålde Simonsö till sin broder Bengt Karls-

son (Ornfot) (I 1370). Dennes son Karl Bengts-

son sålde gården till sin syster Ingeborg och

dennas man Jöns Eriksson och från dem öfver-

gick Simonsö år 1380 genom byte till riddaren

Bengt Ul/sson (Ulf). I början af 1400-talet

uppgifver Styffe som ägare till Sym.ondöö en

riddare vid namn Gtistaf Leeksson.

Uppgifterna om ägarne äro alltjämt osäkra;

under förra delen och midten af 1400-talet skall

gården hafva tillhört riddaren och riksrådet Eren-

gisle Nilsson (Natt och Dag) till Hammersta (f

1469) och efter honom af hans änka Birgitta

Olofsdotter (Tott). Han skall omkring 1480
hafva sålt först Elörningsholm och sedan Si-

monsö (som sålunda voro två skilda gårdar) till

Nils Bosson Stnre (| 14Q4).

I Stureättens ägo stannade Hörningsholm nu

i något mera än ett århundrade; under denna

tid var det som det stora slottet uppfördes och

godset utvidgades till att omfatta större delen

af Mörkön jämte det s. k. Näslandet i nordost.

Gården gick från far till son i fem släktled

och tillhörde sålunda herr Nils son riksförestån-

daren Svante Nilsson Sture (f 1512), hans son

Sten Stiire d. y. (f 1520) gift med den bekanta

Kristina Gyllenstierna, deras son grefve Svante

Stensson Sture (f 1567) och hans kraftfulla ge-

mål Alärta Eriksdotter LeijonhufviLd (f 1583),

Gustaf Vasas svägerska, den för sitt stränga

regemente bekanta »Kung Märta». Vid hennes

död gick Hörningsholm till sonen grefve Jllau-

ritz Sture (| 1592) och slutligen till dennes son

grefve Svante Sture (f 1 6 1 6) den siste af sin

ätt. — Det synes troligt att alla dessa Sturar

företagit byggnadsarbeten på Hörningsholm.

Svante Stures dotter Anna Alargareta Sture

(f 1646) gift med grefve Johan Oxenstierna (f

1657) innehade slottet men efter hennes död

uppstodo långvariga arfstvister. Grefvinnan Anna
var barnlös och hennes gods ärfdes därför först

af modern Ebba LejonJiufnid (f 1654), och efter

mycket processande gick Hörningsholm till hen-

nes fränkor grefvinnan Ebba Brahe (f 1672),

änka efter Jakob De la Gardie, och friherrinnan

Ebba Mauritzdotter Grip (f 1668). Vid delning
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dem emellan tillföll Hörnint^sholm l^^hba Grip

och vid hennes dckl hennes son, riksrådet fri-

herre S?'(r/i/t' S7'tr/i/rs\i>// Iniiu'r (f 1674) som
1)1. a. äg-de och säkerligen vanligen bebodde sin

ätts stamg-ods Djursholm i Roslagen. Hans
änka Margareta Sparre innehade Hörningsholm

men lämnade garden 1686 till sin son friherre

G^istaf Karl Bam'r (f 1697), hvars änka Ebba

LnvenJiauf^t år 1720 öfverlät den till sin mag
friherre /.ciiiiar/ /\/bb/!/o

(
j- 1742). Dennes änka,

E/sa /)a//('r, sålde Hörningsholm år 1 74C till

landshöfdingen grefve jV/7s Jyoiidc 1 760), i

hvars ättlingars ägo gården än idag befinner sig.

(irefve Nils lionde gjorde nämligen år 1750
Hörningsholm jämte åtskilliga andra gårdar till

fideikommiss, och gården, hvars af ryssarna

härjade slott af honom l)lifvit restaureradt och

försatt i beboeligt skick, öfvergick nu till sonen,

kammarherren grefve yV/Ä Bonde (f i 816); han

dog l)arnl()s och fideikommisset ärfdes af hans

brorson hofmarskalken grefve ^\7/.s- Ihnde (j

1838) och därefter af dennes son hofmarskalken

grefve Gustaf Ulf Bonde (f 1855). — \'id hans

död utan bröstarfvingar uppstod process och

genom Kungl. iMaj:ts dom år 1861 tilldömdes

Hörningsholmsfideikommisset den iildre grenen

af ätten Bonde af Björnö och tillfr)ll öfverste-

kammarjunkaren grefve Gustaf Fredrik Trolle-

Boiide (f 190g). Nuvarande innehafvaren är hans

äldste son grefve Carl Bonde, som sedan år

I S9Ö är gift med Blanelie Dieksou.

Den enda bild vi äga af Sturarnas stolta Hör-

ningsholm är kopparsticket i Dahlbergs Suecia,

hvilket icke jäfvar omdömet om denna borg

som en af de största och präktigaste i enskild

ägo varande från 1 500-talet. Med tillhjälp af

Sueciabilden och genom jämförelse med de

ganska betydande rester som ännu finnas i be-

håll kan man bilda sig en föreställning om
borgens allmänna karaktär och betydande ut-

sträckning.

Den klippa på hvilken borgen reste sig stupar

på norra och västra sidorna så brant ned att

några särskilda befästningsanordningar här icke
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Hörningsholm från väster-

voro nödvändiga; södra sidan däremot och sär-

skildt den östra var lättare tillgänglig, och här

låg' en yttre fästningsmur längs själfva klipp-

krönet. Af detta utanverk finnes ännu hela den

östra sträckningen . i behåll, en väldig gråstens-

mur, nu omdanad till en terrass och genom-
bruten af hufvudinfarten till slottet, som säker-

ligen redan under 1 500-talet var belägen på
samma ställe.

Innanför det östra utanverket reste sig enligt

Sueciabilden en lång och hög byggnadslänga

med en hög, fönsterlös bottenvåning och där-

ofvan trenne fönsterräckor. Denna länga afslu-

tades i norr med en trappgafvel, i söder med
en prydligt dekorerad »välsk» gafvel af Johan
III:s-tidens typ och i dess

sydöstra hörn reste sig ett

högt rundt torn i fyra vå-

ningar. Måhända var detta

borgens äldsta delar, det hus

och det torn som Svante

Nilsson Sture enligt Palm-

skiölds utsago lät bygga. Det
är denna byggnad som ut-

gör det nuvarande Hörnings-

holms slott, bestående af den

höga fönsterlösa bottenvånin-

gen och tvenne våningar där-

ofvan; Sueciaplanschens tred-

je våning och det höga taket

brunno gifvetvis i 7 1
9 och

blefvo icke återställda vid

grefve Nils Bondes repara-

tion omkring I 750. Det höga
hörntornet »Jungfrutornet»,

som måhända blifvit sprängdt

af ryssarna, raserades helt

och hållet, men platsen där

det stått kan ännu bestäm-

mas.

Bakom den östra byggna-
den lågo, rundt omkring en

oregelbundet formad borg-

gård, höga byggnadslängor

utefter klippans krön med
grundvalarna liksom växande

upp ur klippgrunden; längst

ut mot väster, där klippan

stupar brantast, låg ett torn.

Alla dessa byggnader slopa-

des fullständigt vid repara-

tionen omkring i 7 50, antin-

gen detta nu berodde på att

de voro så förstörda att ett

återställande ansågs omöjligt

eller af andra skäl. Alen grundmurarna finnas

kvar och i de branta sluttningarna ligga mas-

sor af tegel och kalkgrus som bevis för att stora

byggnader här störtat ned.

Borggården väster om det nuvarande slottet

omgifves af låga murar i bröstvärnshöjd, grund-

valarna af de gamla längorna; i borggårdens

sydöstra hörn ligger en låg byggnad och i dess

nordöstra en annan, traditionellt kallad »jute-

tornet». Det västligaste utsprånget innehåller

ännu källarrum eller kasematter i två våningar

under hvarandra, och man kan här iakttaga hur

hela denna del af borgen är lagd direkte på
den branta bergsluttningen. Murverket är längst

ned af gråsten, högre upp af tegel och i mu-

Utsikt från Hörningsholms slott västerut. I förgrunden borggården med de raserade

västra delarna af horgen.
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Hönnn<^shiil/iis .s/o//, öslni fasaden.

rårna finnas åtskilliga j^luggar, hörande till nu

otill^;in^li<;a rum i fästningsverkets inre samt

en långsträckt glugg med sned lutning nedåt,

tydligen för att man skulle kunna beskjuta fiender,

som till äfventyrs ville våga försöket att storma

från denna sida. Dylika sncdt nedåt riktade

murkanaler tjänade i i soo-talshorgarna äfven

såsom aflo{)[) för något i r.n öfre våning liggande

hemlighus; med renlighctcn utanfcu' 1 )oro muren

var man icke så nogräknad.

Det nuvarande Mörningsholms slott utgöres

som sagdt af de nedre partierna af den gamla

Stureborgens ()stra länga. Ombyggnaden utför-

des efter ritningar af Karl 1 lårleman, som synes

hafva så mycket som m()jligt begagnat sig af

de kvarstående murarna. Gaflarna i norr och

söder bilda trubbiga vinklar mot östfasaden,

I 500-talshuset. Den höga bottenvåningen saknar

än i dag, liksom på Sueciaplanschen, fönster och

f()rdelnin<rcn af utrvmmcna i dess inre med en

mängd källarrum, passager, trappor och prång

torde icke hafva undergått någon mera genom-

gripande f()rändring". Två stora portaler, om-

gifna af putsrustika, leda in i slottet, och vinkel-

rätt från fasaden har Ilårleman lagt ett par

låga envåningsflyglar, hvilka nu liksom slottets

bottenvåning äro öfvervuxna af frodigt vildvin.

Genom den norra portalen träder man in i

ett bredt porthvalf, sträckande sig tvärs öfver

byggnaden, med utgång åt borggårdssidan. Till

vänster i hvalfvet, hvars väggar prydas af räckor

af stångvapen, leder hufvudtrappan upp till de

öfre våningarna. — Slottets västfasad, mot borg-

gården, är icke parallell med östfasaden, utan

säkerligen en relik af det gamla oregelbundna den långa byggnaden afsmalnar, som de här

Skc-matisk if liul'\uclv;lningen

I. /•;•//•/,„//.

5. Kahiiuit.

2. Ilvnrdaiisiuii:. — 3. Sahiig. — 4. Motsa!.

6— 8. Kkomimiium. — 9— 12. Sofi 11 in.

Skematisk phui af öfre våningen.

I. Forhall. — 2. Korridor. — 3, 4. (iäslnuii. — 5. »DraÅ--

rummot^. — 6. Sofrum. — P.iljardeii. — 8. Rum med målade

^ohclinlapilcr. — O- I^'"" ""'^ inalad tapet. — 10— 1 3. Gästrum.
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Porthvalfvet.

återgifna schematiska planerna antyda, mot gaf-

larna, allt säkerligen egendomligheter som Hårle-

man bibehållit frän 1 500-talshuset och tydliga

bevis för att hans åtgöranden här inskränkt sig

till fasadernas yttre och till anordningen af de

båda bostadsvåningarna. I hvad män Hårle-

man i sistnämnda afseende, i fråga om plan-

fördelningen, bibehållit de äldre anordningarna
låter sig icke utan en noggrannare undersök-

ning och uppmätning konstateras, något som
för öfrigt i betraktande af att Hörningsholm är

ett af våra fätaliga i 500-talsslott, vore af synner-

ligt intresse. I hvarje fall har Hårlem an ifråga

om Hörningsholm varit så bunden
af det som fanns kvar af det gamla
slottet att man gör honom orätt

om man anför slottet sådant det

nu ser ut såsom exempel på hans

arkitektoniska konst. Dit kan man
på sin höjd räkna de bägge stora

portalerna och de båda små flyg-

larna, hvilkas karaktär också är

sådan att de icke utgöra någon
»blåme på hans gloire» som konst-

när.

Hörningsholm bebos vanligen

icke af den nuvarande ägaren; vin-

tertiden står det stora slottet oftast

obebodt och under somrarna bru-

kar det af ägaren upplåtas åt släk-

tingar. Rummen i hufvudvåningen
äro möblerade under det att den
stora öfre våningen till större delen

är omöblerad. Intressanta

rester af fast inredning från

I 700-talets midt jämte åtskil-

ligt lösöre af ovanligare slag

finnes likväl i båda vånin-

garna. Hufvudvåningens för-

nämsta rum lio-wa i file mot
öster och man inkommer här

från en mot borggården be-

lägen förhall i ett stort rum,

för närvarande användt till

hvardagsrum, som har i be-

håll större delen af den fasta

inredning det erhöll genom
den tlårlemanska iståndsätt-

ningen. De från denna tid

härstammande panelerna äro

ommålade i valnötsfärg, men
öfver de fyra breda enkeldör-

rarna sitta målade dörröfver-

stycken framställande årstider-

na: våren, blommor, en spade

och en vattenkanna; sommaren, sädeskärfvar och

en lie m. m.; hösten, en fruktkorg; vintern, ett

fyrfat och pälsverk samt i bakgrunden en lapp

åkande efter sin ren. Väggarna äro täckta med
gyllenläder och på inre väggen står en svensk

fajanskakelugn i blått och hvitt med ett väldigt

Bondevapen i öfre fältet. Golfvet är liksom i

flera andra rum belagdt med gammal furupar-

ket med fris af kalkstenshällar.

.Söder om detta rum ligger salongen, som
likaledes har i behåll ett par gamla dörröfver-

stycken och en blå och hvit fajanskakelugn med
monogrammet N. B. i öfre fältet, syftande på den

Hrardagsriimmct med gyllcnlädcrstapeter (nr 2 å iilancn)
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grefve Nils Bonde som lät repa-

rera Hörningsholm. Tapeterna äro

från 1 8oo-talet, men mellan fönstren

sitter en vacker väggfast gusta-

viansk spegel med ett väggbord
framför. Möbleringen utuöres af

förg}llda gustavianska länstolar

och stolar af 1770-talets typ. I

taket hänger en liten barockkrona

och pä ömse sidor om kakelugnen

ett par gustavianska ljusarmar af

brons. \'äggarna pr)-das af en

liten till tolf nummer uppgående
porträttsamling. \'i anteckna här

ett stort knästycke framställande

stamfadern för grefliga ätten Bonde
af Björnö), kungl. rådet grefve Carl

Ciustafsson Bonde (f 1699) samt

ett par portriltt i l)r<")stbild af hans

båda fruar Eleonora Margareta

Brahe (y 1690) och Maria (lustava

Gyllenstierna (f 1737), den senare enligt inskrift

afmålad vid 65 års ålder, samma år som hon

dog. X^idare ett porträtt i brcistbild af fideikom-

misstiftaren, landsh()fdingen grefve Nils Bonde

(I 1760) porträtterad vid 52 års ålder, samt ett

vackert porträtt af hans fru, Magdalena ]{lisa-

beth v. Dreijern (t 1778) den s. k. ryska gref-

vinnan. Slutligen finnas här portriltt af de sist-

nämndas sonson öfverstekammarjunkaren grefve

Nils Bonde
(f 1838) och af dennes son hof-

Salongen (nj 5 ä planen:.

marskalken gr(?fve (lustaf L'lf Bonde (f 1855)

och hans fru Clara Kristina Eleonora Rålamb

(f 1899), måladt af Hildegard Norberg 1S77.

— Att nämna äro äfven ett par knästycken

framställande konung kVedrik 1 och l/lrika Eleo-

nora d. y.

Den lilla matsalen innanför salongen har vä-

sentligen empiretidens prägel, med ljusblå vägg-

fält och en hög pilasteromgifven väggfast spegel

å inre väggen; midt emot denna spegel sitter

Landshöfdiiigcn Grcfrc Nils Bonde (f 1760). Magdalena Elisabeth von Dreijern (f 1778) g. w.

Grefve Nils Bonde (f 1760).
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Matsalen (nr 4 å planen).

dock en g-ustaviansk dylik af samma karaktär

som i salongen och den blå och hvita fajans-

kakelugnen är samtida med dem som finnas i

hvardagsrummet och salongen från Nils Bonde
d. ä:s tid. Matsalens väggar äro dekorerade med
en mängd kopparstick, hufvudsakligen italienska

arkitekturbilder från i 700-talet.

Hörnrummet i denna file mot söder är ett

litet kabinett, som har i behåll sina paneler m. m.

från 1750-talet, men hvars väggar blifvit be-

klädda med i olja pä duk målade tapeter från

tiden omkring 1820; på inre väggen en målad

kolonnad å Tantifiue omgifvande ett altare med
en trofégrupp, allt i lifliga färger.

Afven de norr om det stora hvardagsrummet
belägna rummen hafva bevarat intressanta rester

af sin fasta inredning från den Hårlemanska
reparationen. I ett par af rummen finnas sand-

stensspisar med speglar och målade taflor i de
öfre fälten, framställande Europas bortförande

och i det andra rummet Diana med nymfer i

Bouchers art, dörröfverstycken med motiv ur

Lafontaines fabler etc. I ett sofrum äro väg-

garna täckta af gammalt rikt fasoneradt rödt

siden och på den inre väggen står en praktfull

säng med takhimmel, ryggvant, lambrecjuin, gar-

diner och täcke af samma härliga g-amla siden

med applikationsbroderi i gult, en sällsynt prak-

pjes från 1 700-talets början, hitförd från något
annat af de Bondeätten tillhöriga fideikommissen.

Den öfre våningen, som har alldeles samma
planfördelning som hufvudvåningen, är såsom
ofvan nämndes, till större delen omöblerad, men
rummens fasta inredning erbjuder åtskilligt af

intresse. En del väggbeklädnader

hafva under 1 800-talet hitförts från

det gamla Bondegodset Katrine-

holm i Småland, hvars hufvud-

byggnad refs på 1880-talet, andra

rester härröra från Nils Bondes
tid, I 750-talet.— I förstugan hänga
några stora väggtaflor från Katrine-

holm, parkmotiv med figurstaffage

och rokokoornament.

Den stora biljardsalen, ofvanpå

hufvudvåningens hvardagsrum, har

liksom de flesta andra rummen i

behäll sitt furuparkettgolf, sina pa-

neler och sina breda enkeldörrar;

eldstaden utgöres af en öppen
sandstensspis och väggarna täckas

af schablonerade holländska tapeter,

det hela en synnerligen karakteri-

stisk interiör från tiden omedelbart

före den fullödiga rokokon. — I

sitta synnerligen väl bibehållna ta-

1740-talet målade i gobelinimitation

nästa rum
peter från

på grof väf och framställande jaktsällskap som

Sandstensspis med målning: Europas bort-

förande, och spegel.
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Röda sängkammaren i hiifriidväningen (nr lo å i)lancn). Drakrummet (nr 5 å planen)

intaga sin måltid i skogen omgifna af tjänare,

hundar och villebråd. — Från ungefär samma
tid äro väggbcklildnaderna i ett annat rum, med
dekoration i sen barockstil i grella färger mot

gul botten, under det att de små eleganta dörr-

öfverstyckena äro utförda i den mest sirliga

rokokostil, med ramverk i ljust rödviolett. — I

ett gästrum (drakrummet) i norra delen af denna

våning äro viiggarna beklädda med mörkt vio-

lett kinesiskt siden med rik dekoration, drak-

motiv i granna färger.

Några af dessa rum äro möblerade som gäst-

rum, delvis med hvita gustavianska och empire-

möbler. Bland märkligare pjäser anteckna vi

några förgyllda taburetter, signerade af den i

slutet af 1700-talet verksamme stolmakaren Erik

( )hrmark (E. Ö. M.) och märkta med kungliga

husgerådskammarens stämpel (H. G. K.). Af

illdre datum iir en spegel med ram af glas och

ornament af förgylldt bly af den typ som ut-

(Ack från den Prechtska verkstaden i Stockholm

under 1 700-talets förra del, och ännu äldre är

en himmelsäng med besättning af präktigaste

brokadtyg i silfver och grönt, som traditionellt

kallats »Kristina Gyllenstiernas säng», en attri-

bution som dock är otänkbar, alldenstund sängen

säkerligen blifvit förfärdigad mera än 100 år

efter fru Kristinas död.

Bland märkliga ting i)å
Mörningsholm åter-

står att nämna det lilla skjutvapen af brons från

Ram med målad tapet från Katrineholm. 1720 -JO-talet

(nr 9 a pUuu n).

Rnni med tapet målad på väf. 1730—40-talet

(nr 8 å planen).
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1400-talet, som hittats i Östersjön utanför Ny-

näs och följt med ett strömmingsnät upp; den

korta sexkantiga pipan är på undersidan för-

sedd med en hake och prydes på öfre sidan

af ett manshufvud samt är försedd med inskrift

i minuskler: »maria (gratia) ple(n)a hielp got»

jämte några andra bokstäfver hvilkas betydelse

synes vansklig att utleta.

Från fönstren i slottets öfre våning erbjuder

sig åt alla sidor en den mest storslagna utsikt

öfver fjärdar och sund, skogar och böljande

åkerfält, i väster det Södermanländska fastlandet,

i öster Södertörnslandets skogklädda strand, norr-

ut de långsträckta fjärdarna upp emot Söder-

tälje och söderut Mörköns åkerfält och ekdun-

gar. Sluttningarna närmast slottet äro bevuxna

med en rik lundvegetation, som säkerligen fått

ytterligare näring genom den mängd kalkgrus

som störtat utför branterna, när Hörningsholms

gamla borg raserades.

Sydost om slottet ligga, såsom äfven Suecia-

bilden visar, de gamla trädgårdarna, omgifna af

höga löfträdshäckar, och österut ligga vidsträckta

nya trädgårdsanläggningar. — Den del af parken

som ligger norr om slottet kallas Claraparken »

,

till minne af den ofvannämnda grefvinnan Clara

Utsikten från Hörningsholms slott, norrut.

Bronskanon från 1400-talet.

Bonde, född Rålamb. I den söder om borg-

klippan belägna »engelska» parken ligga en

mängd låga kullar, troligen ett gammalt graf-

fält, en treuddig stensättning m. m.

Hörningsholmsgodset, som är en af det stora

Bondeska fideikommissets värdefullaste egen-

domar, omfattar nästan hela Mörkö socken jämte

hemmansdelar i Södertörn; den sammanlagda
arealen utgör 894,5 hektar med ett taxerings-

värde af 840,600 kronor.
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MÄLSAKER
YTTER-SELÖ SOCKEN, SELEBO HÄRAD, SÖDERMANLANDS LÄN

Af GUSTAF UPMARK

Bland (Ic väldi^L^a slottsbygg-nadcr som fält-

herrar och riksråd läto uppföra i Mälar-

landskapen under det karolinska tidehvarf-

vet är Mälsäkcr i Södermanland, belilj^et vid

Prästfjärden på Selaön i Millartm, kanske det

förnämlis^aste. - -

Alan kan inom

denna stolta grupp

af byggnader sär-

skilja dem, som
under detta tide-

hvarf byggdes n} a

från grunden och

dem som utg()ra

om- och tillbygg-

nader af från en

tidigare period här-

stam mande hus.

Till den senare

gruppen höra så-

dana slott som
Eriksberg, ( )rby-

hus och \'enngarn,

till den förra, n}'-

byggnaderna, höra

i främsta rummet Mälsåker samt Sjöö, Salsta

m. fl.

Det är gifvet att nyln-ggnaderna, där bygg-

herren och konstnären haft fullt fria händer

och icke l)ch()ft taga någon hänsyn till äldre

tiders anordningar, tydligare och klarare måste

ln<icniör Akc Sjögren-

afspegla tidens karaktär och ideal i det afse-

ende hvarom här är fråga. På Mälsåker om-
talas visserligen ett äldre stenhus, men när riks-

rådet friherre Gustaf Soop (•] iCyg) i början af

1670-talet vände sig till Nikodemus Tessin d. ä.

var det fråga om
en fullständig ny-

byggnad utan hän-

syn till denna äldre

l)yggnad och tyd-

ligen också utan

nämnvärd hänsyn

till kostnaderna. I

intet af de slott som
Tessin fick utföra,

med undantag för

riksänkedrottnin-

gens Drottning-

holm, har hans

konstnärliga prin-

ciper fått göra sig

så konsekvent och

genomtänkt gäl-

lande som på Mäls-

åker. Det är ett

äkta Tessinskt arkitekturverk såväl i afseende på
planens fördelning som i afseende på fasader-

nas anordning, massornas väl afvägda propor-

tioner och gruppering, den sparsamma, men
verkningsfullt anbragta dekorationen i det yttre

och den pompösa prakten i det inre.

Fru Mary Sjögren

född Land:crt.
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Mälsdker enligt Dahlbergs Suecia antiqua et bodierna.

Planen är rikare utvecklad än i något annat

af stormansslotten från denna tid: en långsträckt

och djup rektangulär hufvudbyggnad med fyra

stycken från hörnen framspringande tornlik-

nande paviljonger och ett från den bakre fasa-

den framskjutande midtparti, som inrymmer den

monumentala hufvudtrappan. — Den ursprung-

liga planen till det likaledes af den äldre Tes-

sin byggda Näsby slott, norr om Stockholm,

företedde samma fördelning som Mälsåker, dock
utan det framskjutande trapphuset. Salsta och

Sjöö hafva visserligen från bakre fasaden fram-

skjutande midtpartier, som här innesluta de stora

salarna, men dessa slott sakna i stället de båda
bakre hörnpaviljongerna, och särskildt i Salsta

är trappanläggningen af föga monumental karak-

tär. —
Fasaderna på Mälsåker, resningen af det yttre

motsvarar noga planfördelningen och låter Tes-

sins bästa egenskaper som konstnär komma till

synes. Särskildt hufvudfasaden, mot söder, har

denna lugnt pompösa karaktär, denna rent arki-

tektoniska skönhetsprägel, som är så utmärkande
för Tessin, när han är som bäst. Bottenvånin-

gen är behandlad med putsrustika och utgör
ett slags sockel för de båda öfre hufvudvånin-

garna med deras slätputsade murytor. Midt-

partiet springer något framom fasadlinjen och

markeras i bottenvåningen af hufvudportalen,

som flankeras af ett par höga nischer, och i de

öfre våningarna af fyra toskanska pilastrar, en

balkong och en rikare fönsterarkitektur. Ofvan

pilastrarnas kapitäl hvilar ett kraftigt profileradt

hstverk, formadt som ett doriserande entablement

med väldiga konsoler och »droppar», egendom-

ligt nog utförda af trä, måladt i stenfärg, och

löpande rundt omkring hela byggnaden, en an-

ordning som återfinnes på en mängd tessinska

byggnader och rentaf är att betrakta som ett

karakteristikum för mästaren. Ofvan detta list-

verk reser sig slutligen i midtpartiet ett pilaster-

indeladt attikaparti med lanterninkrön, likaledes

i hög grad utmärkande för den tessinska arki-

tekturen. — Taket är rikt fördeladt öfver bygg-

nadens olika delar och visar en svängd profil

samt prydes af monumentalt formade skorstenar,

takkupor och »pots-å-feu».

De båda främre hörnpaviljongerna eller flyg-

larna omsluta den ståtliga terrass med svängda

trappor och sandstensbalustrad som är anlagd

framför hufvudportalen, hvilken liksom de båda

flygelportalerna är omgifven af ett par toskanska
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pilastrar af sandsten med tillhörande entablement.

— Fönstren omgifvas af i putsen markerade
listverk med utspringande öfre hörn, endast midt-

fönstret i mellanvåningen har en rikare omram-
ning af sandsten med en segmentgafvel, krönt

af en väldig kula.

Den bakre fasaden är anordnad pä i hufvud-

sak samma sätt som den främre, men får sin

karaktär af trapphuset, som springer fram lika

långt som sidopartierna och liksom dessa är

försedt med rustikapilastrar i hörnen. Portalen

omgifves äfven här af sandstenspilastrar med
entablement, och mellanvåningens midtfönster

krönes af en tympanongafvel med kula på spet-

sen. Attikaöfverbyggnaden ofvan midtpartiets

konsollist är här något för tung och prydes med
pilastrar mellan de stora kvadratiska fönster som
gifva ljus åt trapprummets öfversta våning.

Innan vi öfvergå till en skildring af slottets

inre, torde det vara lämpligt att redogöra för

hvad man känner om Mälsåkers yttre historia

och ägare, och vi följa härvidlag i hufvudsak

uppgifterna i Eneroth: Ilerregårdar uti Söder-

manland, komlpetterade med en del andra.

luiligt Indebetou: Södermanlands minnen nam-

nes »Melisaker» såsom sätesgård redan i slutet

af 1300-talet, men för öfrigt är gårdens historia

under medeltiden föga känd. Styffc: Skandi-

navien under unionstiden nämner som äldste

kände ägare till »M^edilsaker» häradshöfdingen

i Selebo Karl Fili/^pussoit, som förde en trana

i skölden och lefde på Sten Stures tid i slutet

af 1400-talet. Hans broder Klans Filippnsson

upprättade år i 503 på Mälsåker sitt testamente

och slutligen omtalas år 15 10 såsom boende

på gården en viss Måns Gjonhson. — Denne

I. Xii/rr fiiiitugdn.

(iih/rn Dl.

2. Ptldi -iahn.

Måns (ijordsson, hans broder A7A Gjonlsson och

en deras syster skola enligt Palmskiöld ännu år

1548 hafva skrifvit sig till Mälsåker.

Från midten af 1 500-talet kan man utan af-

brott följa ägarlängden; enligt Selebo härads

jordebok år 1562 funnes i Mälsåker två gårdar,

som äij:des af Mats Nilsson Kaaa och sedan

ärfdes af hans båda döttrar Margareta, gift med
Peder Bengtsson (Svenske) till Rånum och Brita,

gift med Claes Andersson (Ekeblad) till Frös-

lunda, hvilka hvardera ägde en af Mälsåkers-

gårdarna. — En deras brorsdotter, Elin Kagg
hVÅ på 1580-talet gift med Hans Åkesson (Soop)

till Stora Rjurum, som vid denna tid var härads-

höfding i Trögden. Denne Hans Åkesson (f

1 6 k/) köpte år 1608 den ena af Mälsåkers-

I. Miilsiil. — 2. J-riins skn/ruin. — 3. Sa/o/ii,': — 4. Sii/,'//^^'.

—
5- Sofrum — 6. Kabinett. — 7. Sofnim. — 8. Korridor. - l. /libliotrk.

9. kirstiii^ii. — 10. AV//-. — II. .'srrTtriiigsrifiii. — 12, 13. Rum. med stiicktak-. -
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Slottet från sjösidan.

gårdarna och år 1610 den andra och därmed
begynner Mälsåkers historia såsom stormansgods.

Hans Åkesson, som dog 1 6
1 9 och hgger be-

grafven i Ytter Selö kyrka, ärfdes af sin son,

sedermera riksrådet friherre Mattias Soop af
Liniingo (y 1653) som skref sig till Mälsåker

och valde sitt grafställe i Ytter Selö kyrka. Han
ökade Mälsäkergodset högst betydligt genom in-

köp af en mängd angränsande gårdar och hem-
man och lämnade Mälsåker i arf till sin son

riksrådet friherre Glista/' Soop (f 1679), som lika-

ledes tillökade godset och därjämte var ägare

till ett stort antal gårdar inom det svenska väl-

det, såväl i Sverige som i Finland och Öster-

sjöprovinserna. Det var han som lät uppföra

det ännu kvarstående slottet på Mälsåker.

Vid Gustaf Soops död öfvergick Mälsåker till

hans dotter Anna Maria Soop, som först var gift

med Axel Wachtnieister, grefve till Mälsåker

1699) och därefter, år 1706, med Carl Gyllen-

stierna, sedermera grefve af Steninge (f 1723).
Under Carl Gyllenstiernas tid utfördes en mängd
inredningsarbeten på Mälsåkers slott, bland annat

uppsattes ett flertal ståtliga, i grisaille målade
plafonder i mellanvåningen, många med ägarens

monogram, C. G. S., och traditionen förmäler

att det var först under denna tid som de fyra

hörnpaviljongerna blefvo fullbordade. Detta mot-

säges emellertid dels af den enhetliga och genom-
tänkta karaktär som slottet på Mälsåker i sin

helhet har, dels äfven däraf att ett af stucktaken

i den nordöstra hörnpaviljongens öfversta våning

är försedt med den förste byggherrens, Gustaf

Soop, monogram och sålunda torde hafva till-

kommit redan före 1679, då man bevisligen vet

att italienska stuckatörer voro sysselsatta just i

den öfversta våningen.

Grefvinnan Anna Maria lefde ända till år

1735, och Mälsåker ärfdes nu af hennes dotter

i första giftet Eleonora JMargareta Waclitnieister,

gift med generalen grefve Hans von Fersen,

som dog redan 1736, hvarför gården öfvergick

till deras son riksrådet och fältmarskalken grefve

Fredrik Axel von Fersen (| 1 794), samtidigt

ägare till Steninge i Uppland och Ljung i Öster-

götland. Under den Fersenska tiden hade Mäls-

åker en glansperiod, som likväl lämnat endast

obetydliga spår inom själfva byggnaden. —
Sonen, excellensen grefve Fabian Reinhold von

Fersen dog 18 18, och det väldiga godskom-
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Slotui Juin pailwti.

plexet öfvergick cflcr hans sons, grefve Crustaf

lians von Ferscn, död år 1839 genom hans

dotters, Louise von Ferscn, giftermål, till kammar-
herren, grefve Carl Ano^nst dxldenstolpc iÖ7-)>

som år 1853 sålde Mälsåker till dåvarande presi-

denten Fredrik uikernian
(^j 1877).

När presidenten Åkerman år 1869 sålde Mäls-

åker inträdde för godset och framför allt för

det präktiga slottet en period af djupaste för-

nedring, (rårdcn bytte flera gånger ägare, som
alla hade det gemensamt att de saknade intresse

och pietet för slottet och dess dyrbara inred-

ning. Ar 1895 ågde här en stor auktion rum
hvarvid allt som kunde flvttas af slottets inne-

Utsikten från terrassen ät Mälaren.
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Förstugan i nedre våningen m i a plaiii n^.

håll gick under klubban, den till 112 nummer
uppgående porträttsamlingen omfattande 1600
— 1700-talsporträtt, gobeliner, gyllenläder och

praktmöbler af alla slag till stor del från 1600-

talet. En del räddades tack vare kraftigt in-

gripande från konung Oscar Iks sida och öfver-

flyttades till Drottningholm. — Kyrksalen och

flera andra af slottets gemak användes till spann-

målsupplag och dylikt.

En ny tid uppgick emellertid för Mälsåker

när godset är 1898 inköptes af den nuvarande
ägaren, ingeniör A/ce Sjögren, hvilken liksom sin

maka, Mary Landzert, som förut varit gift med
ingeniör Carl Ludvig Nobel, hyser ett lifligt in-

tresse för det gamla 1 600-talsslottet och låtit

det undergå en genomgripande reparation, hvil-

ken ännu icke är i sin helhet genomförd. Allt

som finnes kvar af den ursprungliga fasta in-

redningen, framför aUt de praktfulla plafonderna
i de båda öfre våningarna, de gamla dörrarna
och panelerna etc. bibehålies och konserveras
samtidigt med att det väldiga huset göres be-

boeligt för människor med vår tids anspråk på

komfort i olika afseenden, värmeledning, vatten-

ledning, ett antal badrum, elektriskt ljus och

dylikt. Det är icke blott det gamla slottet som

på detta sätt genomgår en föryngrings- och

konserveringsprocess, utan äfven allt hvad till

godset i öfrigt hörer, jordbruket, skogsvården,

trädgården och drifhusen, jakten o. s. v.

Mälsäkers gårds räkenskaper från byggnads-

tiden finnas bevarade i arkivet på Hjulsta i

Uppland, och man finner däraf att arbetena voro

i gång redan år 1673 och pågingo under de

närmast följande åren, som det synes med fart.

Nikodemus Tessins namn finnes nämndt och

dessutom namnen på en mängd andra personer,

byggnadsskrifvaren Samuel Johansson, murmäs-

taren Hans Clason, stenhuggarna Jean de Fly,

Erik Eriksson och Baltzar Vollmost; redan 1676

pågingo inrednings- och måleriarbeten och den

på många andra svenska slott verksamme ita-

lienske stuckatören Carlo Carove arbetade redan

detta år i slottets öfversta våning, tydligen med
de många just här befintliga praktfulla stuck-

plafonderna. Den tradition som vill göra gäl-
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Pelarsalen i nedre väningen (nr 2 å planen^.

lande att de f\'ra hörn[)a\ iljonij;'crna skulle haf\ a

blifvit färdigbyggda f()r.st flera årtionden senare,

under den tid då Karl ( jyllenstierna genom sitt

giftermål med (iustaf Soops dotter Anna Maria

blifvit ägare till Mälsåker, måste som ofvan an-

tydts af åtskilliga skäl anses osannolik. Tro-

ligen har hela det stora slottet tillkommit >^in

einem Ciuss , utan något väsentligare uppehåll

och varit i hufvudsak färdigt redan omkring

1680, iifven om vissa inredningsarbeten utförts

senare, under Karl ( i}-llenstiernas tid, efter i 706.

Suecial)ilden ;ir stucken af j. v. d. Avcelen

och daterad 169g och visar slottet i fullfärdij^t

skick med alla de fyra hörni)aviljongerna, under

Wachtmeisterska och Soopska vapensköldarna,

hänvisande på dåvarande ägaren grefve Axel

Wachtmeister (f 1699) och hans hustru Anna

Maria Soop.

Från den rymliga gårdsplanen, som utbreder

sig mellan slottet och Millarstranden, och efter

att hafva beskådat en egendomlig solvisare, upp-

ställd midt på gården på en hög stenkolonn

med sirliga reliefornament, l)estiga vi slottster-

rassens breda sandstenstrappor och komma upp

på terrassen, som prydes af ståtliga järnurnor

på balustradens pelare. Slottets bottenvåning

är rundt terrassen öfvervuxen med frodigt vild-

vin som inramar fönster och portaler.

Genom de tunga ekportarna träda vi in i

den stenbelagda förstugan som, täckt af hvalf

sträcker sig tvärs öfver byggnaden fram till

trapphuset genom hvars midt en smalare lika-

ledes hvälfd gång, en motsvarighet till >; perspek-

tivgången» på 13rottningholm, leder fram till

portalen åt slottets baksida. Till vänster om
förstugan, som ;lr möblerad med möbler i ba-

rockstil, ligga kapi)rum och några gästrum, samt-

liga täckta med krysshvalf och till höger inträ-

der man i det ursprungliga slottskapellet. —
Detta väldiga rum, som upptager hela den sidan

af midtb}-ggnaden, täckes af nio stycken små

vackra krysshvalf, hvilande på väggkonsoler och

fyra ref flade marmorkolonner af toskansk ord-

ning med baser och eleganta kapitäl, hvarigenom

en treskeppig kyrksal uppkommer. Det är karak-

teristiskt för den konservatism som präglar all

kyrklig konst att man här i barockslottet finner

ett kapell inredt med känning af traditioner från

441



SVENSKA SLOTT OCH HERRESÄTEN

lugeniör Sjögrens arbetsrum (nedre våningen).
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Trappan och förluillrn till mcllanrånin^cn im q .1 iilanc-m.

L^otiken, låt vara att de spetsbåL,nga hvalfven

hvila på renässansprä^jlade kolonner. Kapellets

kyrkliga inredning, altare, predikstol och orgel

äro länge sedan försvunna och rummet, som

länge användes till spannmålsupplag, har af

den nuvarande ägaren till Mälsåker omändrats

till sällskaps- och r()krum.

Rundt väggarna l()per en (ek-

panel med bokhyllor och i

salens nordr)Stra hr)rn ;lr an-

ordnad en ö[)pen spis om-

2fifven af i>amla holländska

kakel som anträffats på Mäls-

åker. I det stora rummet

finnes flera olika afdelningar

anordnade, en biblioteksafdel-

ning med ett väldigt barock-

bord med stolar, en rökrums-

afdelning med bekvilma skinn-

möbler och en salongsafdcl-

ning hållen i empirestil. \'id

ena väggen står ett stort

holländskt-engelskt skåp, ett

»writing-cabinet» från 1700-

talets början med spegelglas-

dörrar och bronsbeslag. —
På väggarna äro uppsatta

en del jakttroféer, hemförda

af ingeniör Sjögren från jakter i Afrika, och

från salens sydöstra hörn leder en dörr in i

ägarens privata arbetsrum, belägna i slottets syd-

östra hörnpaviljong. Ett af dessa rum har i be-

håll ett tak med i grisaille målad dekoration,

hvaruti ingår monogrammet C. G. S. angifvande

att plafonden uppsatts här under Carl Gyllen-

stiernas tid, i början af 1 700-talet.

Ett af hvalfven i kyrksalen, det i sydvästra

hörnet, har vid den sista reparationen genom-
brutits för att gifva plats åt en inre trappa som
leder upp i den ofvanför liggande salongen.

Vi återvända genom förstugan och gå upp-

för den monumentala hufvudtrappan samt in-

träda från trapprummet först uti en i öppen
förbindelse med detta stående förhall med kalk-

stensgolf och praktfullt stucktak; i fonden midt

för trappan står ett stort s. k. Hamburgerskåp
af 1 600-talstyp.

Denna våning, mellanvåningen en trappa upp
har säkerligen alltid, liksom nu, utgjort slotts-

herrskapets egentliga bostadsvåning, under det

att prakt- och festvåningen legat två trappor

upp. — Den västra delen af mellanvåningen

inrvmmer närmast den nyssnämnda förhallen

den stora matsalen, som sträcker sig tvärs öfver

hela bvir$j:naden och har fönster både åt söder

och norr. Innanför matsalen ligga serverings-

rum och kök med trappa i nordvästra flygeln

samt bostäder för tjänare. — Matsalen liksom

alla rummen i denna del af byggnaden hafva

af sin gamla fasta inredning i behåll de ståtliga

i grisaille på väf målade plafonderna, af hvilka

Väfd BriisscUapct från 1600-ialct i matsalen.
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flera med Carl Gyllenstiernas monogram, tydan-

de på att de tillkommit under hans tid i början

på I 700-talet. I matsalstaket framträda de rika

grisailleornamenten mot grön botten och en lik-

artad dekoration är anbragt på de breda enkel-

dörrarnas fyllningar, på panelerna och å fönstrens

smygpaneler. Eldstaden utgöres af en enkel

öppen spis med sandstensomfattning kring härd-

öppningen, som tillslutes med en träskärm, de-

korerad i stil med paneler och dörrar. — I

öfrigt är inredningen kompletterad under den
senaste reparritionen: på väggarna sitter modernt
gyllenläder och på långväggen midt emot spisen

hänger en präktig Brtisseltapet från 1600-talet,

med en figurrik komposition framställande »Hi-

storia Bellizarii», signerad å nedre hsieren med
det vanliga Brusselmärket: en sköld omgifven af

bostäfverna B. B. samt GILAM BOLENGIR.
Från matsalen passerar man genom fru Sjö-

grens i slottets midtparti mot söder belägna
skrifrum, hvarifrån, inom parentes sagdt, en här-

lig utsikt erbjuder sig öfver Prästfjärden, in i

den stora salongen, det enda rum på Mälsåker
som har några mera anmärkningsvärda spår

från den Fersenska tiden under 1 700-talet. I

denna salong utmynnar den ofvannämnda nya

trappan från pelarsalen. Rummets fasta inred-

ning härstammar delvis från 1 700-talets midt:

mellan fönstren en väggfast spegel flankerad af

pannåer med reliefornament i hvitt och guld

och öfver den öppna spisen en hknande spegel

med smala sidopannåer. Väggfälten äro spännda

med gult siden och öfver dörrarna sitta fyra

stycken »dessus-de-portes» från 1700-talet. En
stor plafondmålning af Ehrenstrahl kröner det

ståtliga gemaket. Den förgyllda möbeln i ro-

kokostil är klädd med gult siden.

Innanför den gula salongen ligger i våningens

östra del en modernt anordnad salong hållen i

rödt samt ett litet kabinett. — De båda flyg-

larna åt denna sida i nordost och sydost inne-

hålla sofrum. Af dessa är det stora ljusa sof-

rummet i sydöstra flygeln försedt med ett vackert

grisailletak mot blå botten, paneler och breda

enkeldörrar, smygpaneler etc. i samma stil från

Carl Gyllenstiernas tid.

Slottets praktvåning är den öfversta. Från

trapprummet inkommer man äfven här mellan
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Gula salon^i'!! i niclUinraiiuigcn nu 3 .1
i<

två par kopplade kolonner i en med stucktak

och kalkstenso^olf försedd förhall. Samtliga rum
i denna våning äro försedda med plafonder af

den dyrbaraste under harocktidehvarfvet bruk-

liga typen, stuckplafondcr, utförda enligt de of\ an

citerade gårdsräkenska[)erna af Carlo Carove och
hans medhjälpare j)å 1670-talet. Till vänster

från trap|)an räknadt inträder man här i den
stora festsalen, som upj)lager lika stor yta som
pelarsalen, ett hvad den fasta inredningen angår
utomordentligt pompöst och väl bevaradt i)rakt-

rum med fönster mot söder, norr och öster.

Tills vidare står salen omöblerad. — Väggarna
äro indelade med breda refflade pilastrar af trä

i grått och guld med rika korintiska kapitäl af

stuck, på hvilka hvilar ett utomordentligt rikt

uppdeladt entablement med bukig fris, tandsnitts-

och konsolräckor allt af stuck. Ofvan detta en-

tablement höjer sig takets väldiga hålkäl, prydd
med de allra rikaste stuckornament, väldiga akan-

tusrankor och fruktknippen, amoriner med sköl-

dar etc. samt på hvardera kortsidan trenne stora

vapensk()ldar med byggherrens, (lustaf Soops
och hans båda fruars, Margareta Horn (f 1663)

och Kristina Soop (f 1677) vapen. Den höga
panelen, fönstrens smygpaneler och de med åtta

fyllningar uppdelade enkeldörrarna äro prydda
med alagrecker och pomj)ösa barockornament
i förgyllning. I^^ldstaden vid salens inre kort-

sida (väster) utgöres af en viildig öppen spis

flankerad af kolonner, som uppbära ett listverk

hvarå äro uppställda trenne kolossalbyster i gips

framställande konungarna Karl X Gustaf, Karl

XI och drottning Hedvig Eleonora, utförda

af någon af de i Sverige under slutet af 1600-

talet verksamma skulptörerna, Nicolaus Millich

eller någon annan. Karl X:s bysten är sär-

skildt intressant i profil, visande den böjda näsan

och den framskjutande underläppen; på axeln

bär konungen en knaj)p eller spänne med sitt

monogram under kunglig krona. Karl XI är

framställd som helt ung med ett fint ansikte

och öfver axlarna nedfallande böljande hår samt

bär i band om halsen strumpebandsordens kra-

schan. Drottningen slutligen igenkännes lätt på
den raka näsan och de fylliga kinderna. — Som
en kuriositet kan niimnas att dessa bister for-

dom uppgifvits föreställa Cnistaf Soop och hans
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båda fruar, måhända i anslutning till de nyss

omnämnda vapensköldarna.

Pa andra sidan förhallen ligger ofvanpå mat-

salen den förr s. k. lilla salen, numera bibliotek

med bokhyllor kring väggarna hållna i en grå

färgton, harmonierande med de gamla dörrarnas

och panelernas grisailleornament. Taket är äfven

här ett stucktak af präktigaste slag med ett

rektangulärt midtfält, omgifvet af lagerstafvar, i

hörnen stora sköldkartuscher omgifna af fanor,

troféer och akantusblad.

Utefter slottets västra fasad ligga en räcka

af rum, nu afsedda till gästrum, hvilka liksom

motsvarande rum i de båda östra flyglarna af

sin ursprungliga fasta inredning hafva i behåll

de praktfulla stucktaken, alla olika, samt de de-

korativa målningarna å paneler och dörrar. I

de ofvan citerade byggnadsräkenskaperna om-
talas att Carlo Carove och hans medhjälpare

arbetade i slottets öfversta våning år 1676, där

då alla tak voro färdiga utom i den stora och
den lilla salen. Ett säkert bevis härpå erbjuder

stucktaket i det stora rummet i nordöstra fly-

geln, innanför stora salen, i hvars dekoration

ingå små sköldar med monogram innehållande

Gustaf Soops initialer; taket är sålunda helt

säkert uppsatt före 1679 och jäfvar som ofvan

påpekats traditionen om att flyglarna skulle

hafva blifvit byggda först under Carl Gyllen-

stiernas tid, efter i 706. De gamla väggbekläd-
naderna hafva i alla dessa rum gått all världens

väg, — det var i denna våning som förödelsen

i samband med den ofvan omtalade försäljningen

var svårast — ; flerstädes finnas de gamla öppna

spisarna samt de i olika mönster lagda gamla

parkettgolfven kvar. — När den, som sagdt.

Förhallen till öfre våningen (nr 6 å planen).



MÄLSÅKER

l}ihlii)lckct i öfre våningen ni i ,i |il.iiu ii .

ännu ej afslutudc i.sta.ndsälLninj4', som ini^miör 1 errängcn omkring slottet har icke gifvit möj-

Sjögren kiter verkstäHa, fullständiL;! hunnit med hi^het till ett alldeles konsekvent genomförande

äfven denna våning, kommer hiir alt l)lif\a en af de anordningar som annars brukade före-

praktvåning utan like. komma \id dessa efter fransk Louis-Xl\'-smak

luiil XI. Karl X Gustaf. Hcdrig Eleonora.
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Stiicktak i öfre våningen.

anlagda slott. — Alälsåker är beläget ganska

nära stranden af den vidsträckta Prästfjärden,

synligt på långt afstånd när man färdas sjöledes

till Strengnäs eller Västerås. Framför hufvud-

fasaden ligger en gårdsplan, begränsad af häckar

med en sluttande råncf ledande ned till den

långa slottsbryggan. Bakom slottet skulle man

Stucktak i öfre våningen.

hafva väntat sig en fransk trädgård med långt

perspektiv, men här befinner sig i stället en

jämförelsevis liten, men synnerligen väl hållen

park med gräsplaner och låga träd, längst bort

begränsad af en mera fri park i s. k. engelsk

stil. Enligt Suecia låg den egentliga trädgården

öster om slottet och här utbreder sig äfven nu
nedanför en terrass en vidsträckt trädgård, hvars

franska karaktär emellertid numera är försvun-

nen. Vid bortre ändan af denna trädgård, öfver

hvilken man har utsikt från de östra slottsrum-

men, ligga trädgårdsbyggnader och ett stor-

artadt komplex af drifhus, anlagda under de

senaste åren af nuvarande ägaren, och ännu
längre bort befinna sig stora fruktträdgårdsan-

läggningar m. m.

Stucktak i öfre våningen.

Godsets ekonomibyggnader ligga utanför den

engelska parken norr om slottet, till en stor del

nya och anordnade efter modernaste principer.

— Mälsåkers gods omfattar mera än halfva

Ytter-Selö socken och utgör med alla under-

lydande gårdar 26'=/^ mantal med en areal af

cirka 2,900 hektar, hvaraf ungefär 1,000 hektar

åker och äng; taxeringsvärdet med det till godset

hörande Näsby tegelbruk uppgår till i rundt tal

750,000 kronor.
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BECKERSHOF
ÖSTRA VINGÅKERS SOCKEN, OPPUNDA HÄRAD, SÖDERMANLANDS LÄN

Af GUSTAF UPMARK

Blantl (le mänga gärdar som det vid slutet

af I loo-talet anlagda och sedermera så

rikt doterade cistercienserklostret i Julita

ägde var äfven Rni/niint^c beläget vid norra

stranden af den lilla sjön Tislången, en vik af

den stora sjcni Tisnaren, som bil-

dar gränsen i sydväst mellan

Södermanlantl och Östergötland,

'['ill klostrets besittningar i denna

trakt hörde äfven det s. k. Munke-

noors, sedermera Noors ålfiske

— Ramninge tillhörde i slutet

af 1 300-talet en frälseman O/o/

Od/)/()nisso7i, som år 1392 skänkte

gården till klosterbröderna i Julita,

i hvilkas ägo den sedermera för-

blef ända till 1527, då den lik-

som alla andra klostergods in-

drogs till /ao)ia?i. Ar 1600 sål-

des Ramninge till ryttmästaren

Börje Jönsson Ä*fl.vr;/.?/;v?/(r till Sons-

torp och Högsjö och hans syster

Guni/Za Jönsdo/ter Rosoistrå/e,

som var gift tre gånger. Gården

ärfdes af herr Börjes son SvaiiU-

Rosenslrå/c (f 1673) och efter honom af hans

dotter (iii)ti//a Roscnstrå/e i 703), som på 1640-

talet gifte sig med general-inspektören Kar/

Kr/crr\ adlad (1654) hW/ccr/e//.

Karl J)eckerfelt hade tjänat sig ui)p från sim-

pel soldat till officer, och slutade som general-

Godsä

Otto von

inspektor öfver alla krutbruk och salpetersju-

derier i riket. Han ändrade den gamla kloster-

gården Ramninges namn till Bakers/iof och

uppförde en hufvudbyggnad ett stycke öster

om Ramninge på en vackert belägen udde vid

norra stranden af sjön Tislången.

Knligt en af grefve Adam Le-

wenhaupt upprättad ägarlängd,

som finnes på det nuvarande

]>eckershof, ärfdes gården först af

Karl Beckerfelts dotter Kristina

J)i'(kerfc/t (j- 1734) och hennes

man Johan Sfoc/cman (| 17 16)

och därefter af fru Kristinas

systerdotter Jllär/a Kristina Siif-

z'erbrand{] 1752) som 1721 hade

gift sig med sedermera assessorn

/o/ian Ryding. — Den i äldre

Scklermanlandsbeskrifningar före-

kommande uppgiften att Beckers-

hof skulle hafva blifvit indraget

till kronan vid Karl XI:s reduk-

tion och sedermera, år 1758,

skatteköpt af assessor Johan Ry-

ding, torde sålunda vara oriktig.

Alltsedan 1771, då assessor Ryding sålde

Beckershof till brukspatron Jo/ian Ltindmarck,

har gården upprepade gånger gått i köp. Ar

1775 såldes den till landssekreteraren Kar/ Öijer,

hvilken efter två år, 1777, sålde den till bruks-

patronen Kar/ Glista/' Iiidcbctou (f i 791), ägare

S KlcniKinlaiiil X \'.
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Beckershof från2norr, gärdssidan.

till det i närheten belägna Forssa bruk. Från

honom gick Beckershof i arf till sonen bruks-

patronen Ä'ar/ Georg- Iiidcbcttni, (f 1850), som
emellertid redan 18 14 sålde gården till bruks-

patronen Ulartin Arfwcdsson (I 185 i), hvars arf-

vingar år 1851 genom köp öfverläto den till

krigsrådet /c//^r;/ af Segcrströ/n 1858). Från

dennes arfvingar kom gården likaledes genom

köp år 1867 till grefve Mauritz LeivciiJiaupt

1908), hvars arfvingar i sin tur år 1909 sålde

Beckershof till den nuvarande ägaren, godsägaren

Otto von Arnold.

Angående den af Karl Beckerfelt uppförda

hufvudbyggnaden på Beckershof känner man
ingenting annat än att den sannolikt legat unge-

fär på samma plats som den nuvarande. Denna

Beckershof från söder, sedd från Tislången.



U BECKERSHOF

Salongi

senare bygg-nad uppfördes pä 1820-talet af bruks-

patron Arfwedsson och bestod då blott af en

våning, men har sedermera af grefve Lewen-
haupt. under seiian; delen af 1800-talet blif\-il

()ml)yggd och p;il))'ggd.

Plan af iinf\ luh aningen.

I. /'ilrstiii;n. — 3. Förmnk. — 4. Gästrum. — 5. Badrum. —
0. Scrvrriugsnim. — 8. Matiul. — <) Salong. — 10. Kabinett.

— II, 12. Gästruin. Kabinettet.
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Matsalen.

Byggnaden, som är belägen i omedelbar när-

het af sjön Tislångens norra strand, är uppförd

i två våningar under tegeltak och med en gafvel-

fronton i takfoten. Den rymliga gårdsplanen

omgifves af fyra stycken flygelbyggnader, de

båda närmast hufvudbyggnaden af trä under

brutna tegeltak. Utom-
kring gårdsplatsen ligga

trädgårdar och parkanlägg-

ningar med höga lummiga
löfträd.

Från hufvudbyggnadens

trappa inträder man i en

stenbelagd förstuga, från

hvilken en trappa leder upp
till den öfre våningren. De
förnämligaste rummen ligga

mot sjösidan i bottenvånin-

gen, ett förmak med 1830-

talsmöbler i mahogny, en

stor salong med modern
fast inredning samt hvita

möbler klädda med grrönt

siden; bland dessa finnas

goda representanter för

såväl rokokon, som den
gustavianska stilriktningen

och empiren, några för-

sedda med Stockholms
stolmakarämbetes stämpel.

Några förgyllda empire- josefine von Ar

bord och speglar samt ett par små byråar i

empirestil komplettera inredningen. Salongens

väggar prydas af ett 30-tal porträtt, dels original,

dels kopior framställande den nuvarande ägarens

till Beckershof och hans hustrus, Josefine von

Arnold, född von Poll (f 1909) förfäder och

deras fränder tillhörande

ett flertal frälsesläkter från

Östersjöprovinserna, von

Poll, Guldenstubbe, Eke-

sparre, von PaykuU, von

der Osten, von Arnold, von

Kalm m. fl. — Innanför

salongen i våningens syd-

östra hörn ligger ett litet

kabinett, bland hvars möbler

äro att nämna en svensk

rokokobyrå samt en soffa

och några stolar af förgylldt

skulpteradt trä, hvilka här-

stamma från Reval och en-

ligt tradition skola hafva

tillhört tsar Peter den store.

Bland porträtt i detta rum
märkes en vacker bröstbild

j. H. Scheffel framställande

kammarrådet Philip Fredric

Rothlieb (f 1792), iklädd

röd rock och Nordstjärne-

orden, som han erhöll i 767.

noid född von Poll. I^en stora matsalen 1ig-
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Biblioteket.

ocr mot i,'-årdssidan och är f(h-.sedd med en beslag-. — I öfrigt innehåller vaningen elt antal

hög ekpanel, hvarå en mängd föremål af tenn, gästrum.

porslin och silfver äro uppställda. Möbleringen I den öfre våningen ligga sofrummen samt
är i hufvudsak modern med undantag af ett bibliotek, ett stort hvardagsrum och godsägare
svenskt I 700-talsskåp med inläggningar och brons- von Arnolds arbetsrum. — Väggarna i den öfre

Hrardagsrummet.
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trapphallen täckas af fyra stycken stora oljemål-

ningar, jaktstycken med en mängd fåglar och

dylikt, tämligen handtverksmässigt målade, en-

ligt tradition af Gustaf III:s betjänt Eklund. I

samma rum lägga vi märke till ett högt golfur

af Stjernsundstyp signeradt »I. H. S. NOR-
TELJE 1 737». — Biblioteksrummets inred-

ning är utförd i 1 8oo-talsgotik och det stora

hvardagsrummet, beläget ofvanpå matsalen,

är synnerligen hemtrefligt anordnadt med be-

kväma möbler, en mängd jakttroféer å väggarna

o. s. v.

Från det ofvannämnda förmaket i bottenvå-

ningen kan man komma ut på en stor mot

söder beläg^en veranda med vacker utsikt öfver

sjön. Höga löfträd skugga här de välskötta

gräsplanerna och slingrande gångar inbjuda till

promenader i den utefter stranden belägna par-

ken. — På en udde i sydost ligger en i morisk

stil uppförd åttkantig paviljong eller kiosk med
kupoltak, och en kolonnomgifven portal, ofvan

hvilken läses årtalet 1838. Det är en för sin

tid synnerligen karakteristisk anläggning méd
grisaillemålningar och tapeter, framställande land-

skap, i det inre. Från paviljongens terrass har

Kiosken vid sjön.

Det inre af kiosken-

man en vidsträckt utsikt öfver den lilla löfskogs-

kransade sjön.

Sydväst från hufvudbyggnaden kommer man
ut på en långt utskjutande udde, på hvilken

står ett litet monument i form af en urna och

på andra ställen i den vidsträckta parken äro

minnesstenar uppresta. En dylik, af kolmårds-

marmor bär den karakteristiska inskriften: »Vän-

skapen och saknaden reste detta enkla minne

åt Anders Arfwedson och Anders von Wahren-
dorff den 4 Maij 1821».

Sjön Tislången skiljes endast af en smal land-

tunga från den stora sjön Tisnaren, hvars vatten-

spegel man kan skymta från fönstren i öfre

våningen på Beckershof. Vid en båtfärd på
Tislången västerut från Beckershof passerar man
den gamla hufvudgården Ramninge, nu en ut-

gård, samt kommer genom ett smalt sund ut

på Tisnaren. Den skogklädda udden här är

synnerligen romantisk med höga klippor och

djupa svårtillgängliga hålor mellan väldiga moss-

belupna block, alltsammans skuggadt af djup

granskog. Platsen uppgifves traditionellt som
tidvis bebodd af Julitamunkarna under medel-

tiden. — Den södra stranden af Tisnaren är

Ostgötalandet.

Afståndet från Beckershof till Katrineholm

är cirka 1 5 kilometer. — Beckershofs gods

med underlydande gårdar utgör i mantal

med en sammanlagd areal af något öfver 1,000

hektar, hvaraf cirka 250 hektar åker; det samman-
lagda taxeringsvärdet uppgår till i 50,000 kronor.
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BROBY
BETTNA SOCKEN, OPPUNDA HÄRAD, SÖDERMANLANDS LÄN

Af ERIK WETTERGREN

D cn estetiserande Olof Eneroth, som i86g

jjaf ut sin »Herregårdar uti Söderman-

land», har träffande karakteriserat Bro-

bys läge, då han säger att det är liksom »fästadt

i sömmen mellan de redan härifrån mot söder sti-

gande Kolmårds-

höjderna och Yn-

garens strandslätt

och» tillägger han,

»det saknar intet

af det som kan

göra ett landskap

skönt och rikt om
ej branter och fjilll.

Men är det sålunda

också, för att an-

vända ett par este-

tiska skoltermer,

mera harmoniskt

än pittoreskt, det

bär dock såsom

sådant prägeln af

en så lycklig före-

ning af dessa beg-

ge arter af natur-

skönhet, att få gårdar i dessa bygder hafva det

mera, och skulle vi söka bestämma dess karak-

ter, så skulle vi vilja kalla det för en nordisk

idyll» o. s. v. Förutom att dessa rader ge ett

prof på tidens estetiska klassificeringslusta, skänka

de verkligen en viss reflex af ställets lugna och

Godsägaren Carl Misser-

sunda frodighet tätt upp emot den begynnande

Kolmårdsnaturens barriga kärfhet. Det är Yn-

garen — Sörmlands största sjö vid hvars västra

spets Broby ligger — som bryter af kärfheten

och omkring sin stora spegel samlar en hel

krans af herrgårdar, hvilka dominera de soliga fäl-

ten och de rika bu-

ketterna af ek och

lind. Den »nor-

diska idyllen» får

dock icke sin ome-

delbara näring från

sjöns vatten, hvil-

ket efter dess sänk-

ning på 1 86o-talet,

dragit sig tillba-

ka, så att det en-

dast spelar in i

utsikten från herr-

gårdsbyggnadens

öfre våning, men
den förbiflytande

ån, som brusar

Fru Anna Nisser
^nder strandpi-lar-

född Wising. ne, drager för-

sorg om att den

Knerothska karakteristiken alltjämt håller streck.

Enligt Carl Gustaf Tessins (okontrollerade) an-

teckningar skall Broby vara en af Sörmlands

äldsta herrgårdar, hvars historia går tillbaka

ända till början af 1300-talet, då stället ägdes

af riksrådet Carl Månsson Örnefot eller Örnelår,

men i den första säkra uppgiften, som återfinnes
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Utsikt frän balkon

i 1574 års jordebok för Södermanland och

Oppunda härad, namnes det som ett bonde-

hemman hvilket förvaltades af Lasse i Broby
för den rike Per Johansson (Bååth), ägare till en

hel rad landtbogårdar i Södermanland. Seder-

mera kommer stället i den mäktiga och äfven-

ledes öfver hela Södermanland utplanterade

Ryningska släkten, och den första med visshet

kända ägaren till Broby var en kvinnlig med-
lem af denna släkt, och därtill en kvinna, som
lät mycket tala om sig. Tack vare en intres-

serad och vaken huspräst, som »lurat ut» för-

hållandet, blef det nämligen kungjort, att hon
haft en kärlekshandel med den ofrälse Norr-

köpingsborgmästaren Per Larsson. Konungen
— Gustaf II Adolf — dömde de båda till

stränga straff, hvilka emellertid efterskänktes,

hvarpå jungfru Kijrstin upprättade släktens ära

genom att gifta sig med den låt vara utländske

adelsmannen och fältherren Johan Konradsson
Fitinghoff, som efter en 105-årig lefnad, till

största delen tillbragt i fält, dog på Broby 1685.

Från Fitinghoffska släkten kom Broby pä 1 740-
talet under en kort tid till släkten de Besche,

hvars egendomar famnade Yngarens södra

strand men såldes fullkomligt förfallet enligt

Carl Gustaf Tessins uppgift till assessorn Johan
Ludvig Ehrenheim, som dog där 1761. Efter

hans änkas död kom stället 1797 till den som
skulle gifva det den karakteristiska prägel, som
det än i dag i hufvudsak har kvar, nämligen
öfverste Peter von Schönström, som 1849 sålde

det till grosshandlaren R. von Sydov\'. Af dennes
son, löjtnant Otto von Sydow, köptes Broby
med underlydande gärdar år 1906 af den nu-

varande ägaren godsägaren Carl Nisser, sedan

1903 g"ift med Anna Wising.

4 =

fen öfi'er Yngaren.

Brobys karaktär före Schönströms tid öfver-

ensstämde med de flesta uppsvenska herr-

gårdars med anor från 1600- och 1700-talet.

I anslutning till en hufvudbyggnad med i i rum
lågo tvenne flygelbyggnader och däromkring en

samling oregelmässigt strödda små rödmålade

uthus. Den typ, som Schönström skapade då

han åren 1806— 1812 byggde corps de logis'et,

är helt och hållet ett barn af sin tid och

skiljer sig ganska väsentligt från herrgårdar af

medelsnittstyp. Detta gäller framför allt rums-

inredningen, men äfven i det yttre finns det

mycket som talar om, att byggnaden tillkommit

under en tid, då svärmeriet för antiken behär-

skade både byggherrar och arkitekter. Hvad
Schönström beträffar hade denna kärlek slagit

rot hos honom under en resa i Italien, och då

han efter hemkomsten ville inblåsa något af

Palladios anda i sitt 1797 inköpta Broby, fanns

det redan en rad arkitekter, som, lifvade af

Gustaf III:s efter hans italienska resa 1783—
84 blommande antikintresse, voro mäktiga att

ge hans önskningar form. Hvilken som fick

detta uppdrag veta vi icke med säkerhet. Tra-

ditionen utpekar tidens bästa arkitektur- och

dekoratörsnamn, Louis Jean Desprez, den af

Gustaf III hitkallade fransmannen, hvilken fick

udopp för sin frodiga fantasi i dekorationerna

till den nya operan, och som tyglade samma
fantasi i de stort tänkta, i klassiskt enkla for-

mer stöpta planerna till slotts- och parkanlägg-

ning vid Haga. Broby — före sin sista om-

byggnad 1906— 1907 — vore en verklig raritet,

om det kunde bevisas vara byggdt efter Desprez'

ritningar, ty eljest känner man endast ett enda

utfördt byggnadsprojekt af honom — Botaniska

institutionens hus i Uppsala. SåväL Gustaf Ill:s
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I

Arkitckturritning af Broby 1806.

Ha^^ra som hans mån^^a andra byggnadsplaner

stannade på papperet, vid en grundmurning
eller — än värre — förvanskning. Man skulle

ju också kunna ha stort förtroende till en tra-

dition, som inte är mer än loo år gammal,
om inte vissa invändningar reste sig däremot,

främst det faktum att Desprez dog 1804 eller

två år innan Broby började byggas. Detta gör

det ju icke helt omöjligt, att projekten uppgjorts

af Desprez, men utförandet af de många egen-

domliga och f()rfina(le detaljerna måste hafva

lagts i hilntlcrna på en annan, med säkerhet

konstnärligt utbildad person. Bland dem som
då kunna komma ifråga vill jiig rent gissnings-

vis nämna Olof Tempelmann (1745— 18 16)

hvilken i sin (lustaf Ill:s paviljong på Haga
visar mera styrka i att med goda medhjälpares

samverkan åstadkomma förträfflioa interiörer än

riaii af nedre vSningcn .\ Bidby.

(De prickade liiijorna hcleckiia oinhyi^gnadeii 1906.)

i en arkitektoniskt fullgången exteriör, och som
i rådhuset i Härnösand och Tyska kyrkan i

Karlskrona har liknande sträfvanden ifråga om
planläggning och resning som dem, hvilka vi

möta på Broby.

En gammal arkitekturritning, som tyvärr är

osignerad och som icke äger Desprez saftiga

akvarellteknik, jämte äldre fotografier och lito-

grafier (bl. a. i Herregårdar uti Södermanland

af Olof Eneroth) visar oss Broby före ombygg-

naden 1906— 1907. En enkel tvåvåningsbygg-

nad af sten med lågt sadeltak l)är på sin fasad

en halfrundt utspringande utbyggnad, krönt af

en lanterninförsedd kupol; rundt rotundans lif,

midt emellan de bägge våningarna löper en

balustrad uppburen af sex stycken hermer med
kvinnohufvuden och »kropp» af fyrsidig genom-

skärning. På den gamla ritningen är den klas-

siska slutenheten större: lanterninen saknas, och

i stället för af hermer omgifves rotundan af

Broby före ombyggnaden 1906.
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Broby slott från nordost.

doriserande kolonner som stiga ända upp till

takfoten. Bakom detta enkla men tydligt klas-

sicistiska skal dolde sig en rumsfördelning som

på ett egendomligt sätt gaf uttryck mera för

tidens smak än åt lösningen af praktiska be-

hof. Längs byggnadens längdaxel löpte en

korridor mellan sidolagda rum; denna afbröts

på ömse sidor af byggnadens midt af tvenne

cirkelformiga rum, som löpte tillsammans i en

tjock mur, försedd med en förbindande dörr-

öppning och halfrunda nischer. Det bakre af

dessa runda rum var emellertid så opraktiskt

konstrueradt, att t. ex. en i detsamma inbyggd

trappa var helt obelyst, hvarför denna egendom-
liga plandetalj måste offras vid den om- och

tillbyggnad, som företogs af den nye ägaren.

Fasaden mot söder.
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Hufviidjasaden.

Bland dc öfriga ändring-ar, som därvid gjordes,

må som de viktigaste nämnas följande. Köket
hade förut legat i källarvåningen och matsalen

i öfre vfmingen af husets motsatta ända; dessa

lokaliteter sammanfördes nu i bottenvåningen.

För att bereda öjkadt utrymme j)ål)yggdes en

vindsvåning, hvilkcn till hälften doldes under

det nya taket, ett traditionellt brutet herr-

gårdstak med tvenne vindskupor springande

fram på hvarje sida af fasadens ro-

tunda.

/\fvcn dcmias yttertak följde med
vid höjningen, som slukade opp lan-

terninen och som mellan kupol och

mur sköt in ett mellanst}ckc, hvilket

pryddes med i koppar hamrade sväl-

lande fruktgirlander. Fönstren för-

sågos med smårutor och i rotundans

nedervåning utlnttes tvenne f()nster

mot hvälfda blinddörrar. y\lla dessa

förändringar ha till Brobys nyktra och

nobla nyklassicism lagt ett drag af

frodig svensk barock, ett slottslikt

tycke, som vill harmonierar med några

af rummens betonade karaktär af prakt-

gemak. — Den nu skisserade om-

byggnaden är verkställd af professor

Charles Lindholm i intimt samarbete

med ilearen.

Då man mellan posterande hermer gått upp

för den halfrunda yttertrappan, står man i det

främre af de båda cirkelformiga rum som förut

skuro in i hvarandra. Det är en sval hall, från

hvars stengolf resa sig fyra runda kolonner, som

på joniska kapitäl bära upp det platta taket.

1 denna våning befinna sig dessutom ägarens

arbetsrum och bibliotek samt gästrum. Här
ligger också som ofvan nämnts köksafdelningen

i\i\lia liallcn.

439



5VENSKA SLOTT OCH HERRESÄTEN

Matsalen.

och matsalen, ett rum som med sina boaserade,

i hvitt oljemålade väggar är en nyskapelse åstad-

kommen genom sammanslagning af tvenne andra

Öfre hallen.

rum. Det är från den inre hallen som man
kommer in i matsalen, och från samma hall leder

en bred trappa i rätvinklig böjning upp till öfver-

våningen. Det är här vi finna de rum, som ge
Broby dess speciella prägel af empireherrgård

med slottsliknande tendenser. Nu få vi förklarin-

gen på kupolen på husets framsida, endast att

den här inne tyckes betydligt högre än sedd

utifrån och att den nu helt tydligt ger besked

om sin ärelystnad, den att vara ett eko af tidens

stolta ideal för rundbyggnader— Roms Pantheon.

Trots alla stora skillnader, som här inte behöfva

påpekas, ger också »runda salongen» tack vare

kloka proportioner — g meter i diameter och

I o meter i höjd — ett verkligt imponerande

rumintryck. Ofvanpå de släta ljusgråa väggarna

höjer sig kupoltaket, hvars målade dekoration

dels består af ett bredt band af kasetter i grått

och violett, hvar och en innehållande en i brons-

färg målad rosett och där ofvanför i själfva

kupolhjässan det bl. a. från pompejanska mål-

ningar kända tältduksmotivet. Från kupolmidten

nedhänger en stor kristallkrona, hvars ljus

belyser den med blått siden klädda rokoko-

möbeln. Till vänster om detta rum från in-

gången räknadt ligger det stora hvardagsrum-

met med sina tre höga fönster ut emot gårds-

planen. Detta är till skillnad från sin vis-å-

vis på andra sidan och runda salongen egnadt

åt nutiden. Björkmöbeln i borgerlig senempire

går förträffligt tillsammans med väggarnas lilla

samling af moderna målningar. Bland dem finns
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Runda salongen.

hl. a. Louis Sparres nylit^c.-n fullbordade porträtt

af fru Anna Nisser, Bruno Liljefors represen-

terad med några pärkspelande ungdomar utanför

\'isl)y ringmur (målad 1888), Xils Kreuger med
ett grått höstland-

skap (från 1892),

Richard Bergh
med en mjukt di-

sig fransk stadshy

vid en flod, Karl

Nordström med
en kolteckning, |.

Fahlcrantz med ett

månsken, (i. Kall-

stenius med en gul

herrgård i skym-
ning, ( iunnar I lall-

ström med sin från

många utställnin-

gar bekante skid-

lr)parc, kolteck-

ning, vidare Alfred

Bergstrcmi, Fritz von I^ardel,

William Blair-Bruce, Artur

Bergman, Severin Kröyer, M
/orn (etsningar) m. fl.

Otto Hesselbom,

Bianchini, Oscar

Ancher, Anders

Hvardagsnimmct.
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Gobelinsalongen. Därinnanför Runda salongen och Hvardagsrummet.

Den på andra sidan om rotundan belägna fem stycken väfda tapeter, hvilka enligt öfver-

salongen rymmer ställets dyrgripar och visar på intendenten Bottigers välvilligt meddelade om-

sitt sätt tvenne faser af den europeiska konstens döme äro tillverkade i Brtissel under senare

sätt att upptaga och omsätta de klassiska lär- delen af i6oo-talet. Denna svit visar både be-

dömarna, i6oo-talets och det sena 1700-talets. tydande dekorativa värden och skönheter fram-

Väggarna äro nämligen klädda med en svit af för allt i teckningen och behandlingen af grön-

skan. Färgerna äro sällsynt

väl bibehållna och frappera

genom sin ibland allt för

klingande friskhet. De äro

rosa, gult, lysande körsbärs-

och lingonrödt och bläckigt

blått och pä vegetationen

toner af blågrönt. Den okän-

de konstnären, som tecknat

kartongerna, var helt säkert

en fransman och står sti-

listiskt nära Charles Lebrun,

en af det senare 1 600-ta-

lets tongifvande konstnärer.

Rundt hvarje scen löper en

lisiére, hvars beslagsornament

enligt öfverintendenten Böt-

tiger är särdeles sällsynt som
tapetram.

Motivkretsen är hämtad ur
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en källa, diir tidens länj^tan efter mytologiskt be-

rättelsestoff ofta läskade sig-, nämligen Ovidius'

metamorfos(,'r, de olympiska gudarnas »chroni-

([ue scandalcuse». De framställda scenerna,

som utrymmet förbjuder mig att här närmare

bcskrifva, äro: Boreas och Orytheia, Pan och

Syrinx, Al[)heus och Arethusa, Diana och Ak-

teon(?), \'ertumnus och Pomona. — Enligt en

tradition äro dessa tapeter skänkta af Ludvig

XIV till grefve Nils P,i(,'lke — väl i så fall vid

dennes ambassad i Paris 1672. Till Broby

ha de sedan kommit genom (ifverste Schönström.

Ramen omkring denna svällande barock-klas-

sicism är som sagdt äfven den inspirerad från

den grekiskt-romerska skönhetsvärlden men har

i stället cmpirens hela kyliga stramhet öfver sig.

De gå godt tillsammans dessa två. Längs taket

löper en fris af girlander, maskaroner och putti,

och såväl öfver dörrarna som rundt de mellan

fönstHMi infiillda höga speglarna förekommer ett

skickligt utfördt träsnideriarbete, bestående af

stafverk och strängt stiliserade växtmotiv, lager-

kransar, palmetter m. m. Den hvita kakelugnen

med liknande reliefornament är liksom kakel-

ugnen i rotundan tillverkad vid Nyköpings

gamla kakelfabrik. Möbeln ilr en för svenska

förhållanden sällsynt rik empiremöbel, klädd

med dc't ursprungliga blanka sidenet i grått

och af tiden blekt rosa med inväfda emblemer

m. fl. ornament. Den lär i gamla dagar ha

stått på Örebro slott.

binanför denna salong ligga ännu ett par

rum, det fcu-sta ett kabinett med en Karl-

johans möbel i mahogn)' och, bland taflor och

kopparstick, ägarens porträtt, måladt af Bern-

hard Österman. Därinnanför ligger ännu ett

kabinett, detta helt litet men tack vare sin vägg-

dekoration ett af ställets egendomligaste rum
och ett prof på empiretidens älskvärdt irratio-

Desprc:' kabinett.
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» Pelarflygeln^ på 1860-talet. Enligt Eneroth, Herregårdar och slott i Södermanland.

nella rumskonst. De höo^a smala väg-o-arna tän-

kas vara klädda med regelbundet fallande siden-

draperier i en ljus hafsg-rön färg, hvilka fästas

vid taklisten med förgyllda bronsknoppar i form

af medusahufvuden och hvilka få sitt tunga fall

tack vare en rad facetterade bronskläppar längs

underkanten — allt måladt i limfärg. Dra-

perierna falla dels i tunga pilasterliknande veck

dels i rundböjda blixtrande små veck. Dörr-

öfverstyckena utgöras af tyrsosstafvar, som korsa

hvarandra under en sträng backantinnemask. Som
en sista erinran att vi dock skola tro på den

gamla traditionen om ställets första arkitekt kal-

las detta rum sedan gammalt för »Desprez'

kabinett».

Schönströms intresse sträckte sig emellertid

icke endast till hufvudbyggnaden — äfven planen

där framför ordnades, och på ett föga traditio-

nellt sätt i det att en väldig lindskuggad gräs-

matta upptar utrymmet framför fasaden i bygg-

nadens hufvudaxel, under det att två breda alléer

radiera ut från fasaden i c:a 45 graders vinkel

mot densamma. Hufvudaxeln är dock starkt

betonad därigenom att en mindre byggnad »pe-

larflygeln» med en strängare och mera ålder-

domlig klassicism, som verkligen kan komma
en att ånyo tänka på Desprez, vänder sin fasad

i form af en tung dorisk gafvelkrönt portik rätt

emot corps de logi'et. Bakom denna fasad sväller

det lilla templet ut med en cirkelformad ge-

nomskärning ur hvilken uppstiger en kvadratisk

lanternin.

Den nydaning som den nuvarande ägaren

låtit Broby genomgå sträcker sig icke blott till

dess vid första ögonblicket synliga delar. Skogs-

och jordbruket, hvilket under de sista årtion-

dena af 1 800-talet jämväl varit skäligen försum-

madt, ha under den nya regimen varit föremål

för en verklig renässans och så kan man, för

att än en gång lämna ordet åt den gamle

Eneroth säga att hans hopp har blifvit verk-

lighet då han diktar:

»Segrar odlingen

En gång fullt

Missljud mildras och bortdör».

Arealen utgör 2,800 tid och taxeringsvärdet

på Broby och Gotthardsberg med underlydande

uppgick 19 1 3 till c:a 250,000 kr.



ELGHAMMAR
BJÖRNLUNDA SOCKEN, DAGA HÄRAD, SÖDERMANLANDS LÄN

Af GUSTAF UPMARK

M idt i Södermanland, på en udde, som
skjuter lån^-t ut i don kristallklara s]ön

Lockvattnet, niira Båfven, ligger ]{lgham-

mars slott, en af de rätt fåtaliga representanterna

i Sveri^^e f()r em piretidens visserli^-en något

nyktra och kyliga,

men på samma
gång pompösa och

förnäma 10'&K''

nadskonst. Det var

den antika tempel-

byggnaden som
utgjorde den för-

nämsta ins])ira-

tionskällan f<')r den

tidens arkitekter

och i öfverensstäm-

melse med dess

stilideal är också

det nuvarande slot-

tet på l^lgham-

mar upj)fördt. Det

två våningar h()ga

midtpartiet har for-

men af en antik

tempelfasad med sex stycken väldiga kolonner

af jonisk ordning, som stå på en terrassartad

underbyggnad, till h vilken en bred trajjpa leder

upp, och uppbära ett regelrätt profileradt en-

tablement krönt af en tvinjianongafvel. I frisen

läses devisen: MORK 'pAR1':NTUM (=- efter

Hcrti" C. L. Foiiclic d'()trantc.

fädrcns sed) och i tympanonfältet är anbragt

ätten von Stedingks vapen, syftande på slottets

bvggherre, fältmarskalken C. B. L. K. von Ste-

dingk (j 1837). Arkitekten skall enligt uppgift

hafva varit af rysk härkomst, något som på
grund af grefve

von Stedingks lif-

liga förbindelser

med Ryssland har

stora sannolikheter

för sig.

Detta midtparti

flankeras af tvenne

låga, i en våning

uppförda flyglar

med nästan plana

tak och från dessa

framspringa vin-

kelrätt ett par

fh^gellängor, hvar-

igenom uppstår en

på tre sidor kring-

byggd gård. Den
breda trappa af

granit, som leder

upp till altanen framför hufvudportalen, om-

gifves af tvenne väldiga, på socklar liggande

lejon af gjutjärn, och till nämnda altan leda

tvenne i halfrund svängda uppfartsvägar

De båda framspringande flyglarnas por-

Hertiginnan Madeleine d'Otrante

född Douglas.

ifven

upp.

tåler ligga däremot i jämnhöjd med gårds-
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l)lanen och flyglarna innehålla sålunda två vånin-

gar, oaktadt deras tak icke äro högre än huf-

vudbyggnadens sidopartier.

En på Elghammar befintlig liten akvarell

framställande »sätesgården Alghammar i Söder-

manland af Joh. R. Winberg, 1797» utvisar att

den nuvarande västra flygeln ursprungligen ut-

gjorde godsets hufvudbyggnad, ett tvåvånings-

hus med frontespis och mansardtak af tegel.

Dess inre bär också än idag väsentligen i 790-

talets prägel hvad den fasta inredningen angår;

härom mera nedan. Eör att bringa denna äldre

Ryska flygeln.

byggnad i harmoni med det nya empireslottet

slopades mansardtaket och det framspringande

midtpartiet kröntes af en lägspetsig gafvelfronton

ä Tantique. — Den östra flygeln, traditionellt

kallad »den ryska», erhöll en liknande karaktär

i det yttre.

Fasaden åt sjösidan är mindre pompöst an-

ordnad; midtpartiet saknar den ståtliga kolon-

naden, men krönes af en gafvelfronton^ med ett

halfrundt fönster i tympanonfältet. — At denna

sida, mot sydost, utbreder sig nedåt sjön ett

välskött parkområde med präktiga träd, gräs-

mattor och blomsteranlägg-

Det är icke blott Elgham-

marslottets yttre, särskildt dess

hufvudfasad motnordväst,som

har en genomförd empireprä-

gel; äfven det inre bär ännu
i stort sedt prägeln af detta

tidehvarf. Särskildt är detta

fallet med vestibulen och slot-

tets stora galleri, ett verkligt

praktrum, synnerligen karak-

teristiskt för sin tid.

]{fter att hafva bestigit den

stora yttertrappan mellan de

vaktande väldiga lejonen, som
enligt uppgift äro gjutna vid

Åkers styckebruk, inträda vi

genom hufvudportalen i vesti-

bulen eller förhallen, ett högt,

luftigt rum med stengolf och
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Ir fr t

Vai^adcn ut paikcii.

ungefär två

I. Wstihuhn. — 2. Gallfi-ii-l. — .V Sn/oiii;: — 4. Kaliiiuil. —
S. /.'///>//•</. (). liihiiotck. — 7. Sknfniiii. — 8. Malidl. n.

'Uvsk.i uii,i;k,,iiiiii,ir, II. A. .SV,.//. /. 1'..' h'ysh, llvi:r/ii. C.

//r..y///.

väggarna indelade med pi-

lastrar .samt mfdade i mar-

morstuek i olika stenfärger.

De höga »deux-battants -dör-

rarna äro försedda med half-

cirkclformiga öfverstycken.—
Midt på golfvet står ett stort

af byggnadens midtparti och

tredjedelar af dess bredd. En midtdörr på
södra sidan leder ut i parken åt sjösidan och

för öfrigt upplyses rummet af f} ra höga fönster.

— Taket bäres af fyra stycken kolonner med
joniska kapital och väggarna äro indelade med
breda pilastrar marm orerade i en gulaktig färg-

ton mot väggarnas hvitmarmorerade ytor. Fi-

lasterkapitälen uppbära en bred fris, dekorerad

med reliefmålning i grisaille, framställande lyror

och mellan dem upphängda girlander. Ofverst

under taket löper en liten tandsnittsräcka. De
h()ga, hvita dörrarna kr(">nas af låga gaflar och i

nischer vid de båda kortväggarna .stå fyra styc-

ken låga, hvita kakelugnar, h\ ardera upplxirande

ett exemplar af Sergels kandelaberstaty Ceres

som söker Proserpina. — Golfvet är af parkett.

väLi'.yarna någrabord, kring

kistor och i ett h()rn ett h()gt

golfur fran i yoc^-talets förra

del i rckllackeradt gam mall

foder, med verk signeradt af

(Ml engelsk urmakare.

Till vän.ster ser man in i

en file af rum och i fonden

leda dörrar in i det stora

galleriet, (4t villdigt rum, som

upptager hela den bakre d(^l(Mi tiduisptdiii ii iiu J Litinilii Jlygrln.
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Galleriet.

Galleriet på Elghammar är ett festrum af

den förnämt kyliga och svala karaktär som em-

piren älskade. Det skall, för att komma till

sin rätt, ses antingen sommartiden när solen

strömmar in genom de höga fönstren och svala

fläktar draga in från sjön eller också

vintertiden när otaliga ljus brinna

i takets kristallkronor, väggarnas

bronsappliquer och Ceresstatyernas

facklor.

På den tid då detta rum var

nytt, var dess möblering säkerligen

mycket gles i öfverensstämmelse

med tidsmodet. De eleg-anta hvit-

lackerade empiremöbler, en läng

soffa, länstolar och småstolar, som
sannolikt stått här sedan den tiden,

hafva i senare tid uppblandats med
andra föremål, såväl äldre som sam-
tida och yngre, och galleriet har

nu karaktären af en modern prakt-

salong fylld med en sällsynt vac-

ker och intressant samling af gamla
förnäma möbler och dylikt. En
del af dessa saker hafva stått på

Väggur, brons, sign

å Paris \

Elghammar sedan gammalt, andra äro i senare

tid ditförda från andra gods som tillhöra Elg-

hammars nuvarande slottsherrskap, hertig Car/

Liidvicr d' Otrante och hans hertig^inna Aladelcine

Otrante, född grefvinna Douglas.

Den äldsta stilperiod, som finnes

något mera talrikt representerad i

galleriet på Elghammar, är roko-

kon. — Från årtiondena närmast

före 1 700-talets midt, innan ännu

rokokon vunnit en allmän utbred-

ning såsom stil här i landet, här-

stammar en byrå med uppsats och

låga, svängda ben. — Rokokon var

ju, sådan den kom hit till Sverige,

en direkt fransk importvara; den

är i galleriet på Elghammar synner-

ligen fullödigt representerad genom
några äkta franska pjäser, en byrå

med två lådor, eleganta bronsbe-

slag och höga ben, tre stycken

länstolar af valnöt, signerade af

den i Paris verksamme snickaren

FRC. REUZE, samt sludigen af

en väggpendyl af förgylld brons i

''Gudin
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Galleriet.

rikaste rokokostil med en amorin och natura-

listiska hlomsterguirlander och verk signeradt

GUDIN A PARIS. — De franska rokoko-

pjäser af <)lika slag", som kring" 1700-talets

midt talrikt importerades till Sverige, framför

allt för Stockholms slotts räkning, efterbildades

under de niirmast följande årtiondena af konst-

handtvcrkare här hemnia.

fallet med möblerna. (lOda

prof på svenska rokoko-

ni c")! )ler finnas också på
l*'dgliammar ; i främsta

rummet är att nilmna ett

spelbord med svängda

ben och rektangulär skifva,

hvars midt är afsedd att

Ivftas upj), en ovanlig; och

elegant pjäs.

1 )ct gustavianska tide-

hvarfvets oHka skeden äro

bland möblerna i galleriet

på l^lghanimar särdeles

väl företrädda. Från i 770-

talet, öfvergångsperioden

mellan rokokon och det

Särskildt var detta

höggustavianska skedet, härstammar en liten byrå

med två lådor på höga svängda ben, med rika in-

läggningar och karakteristiska bronsbeslag, en pjäs

af omisskännligt svensk. Stockholmsk, härkomst.

— De rokokoreminiscenser, som de svängda

benen på denna möbel utgöra, äro helt och

hållet försvunna från den svenska möbelkonsten

under följande årtionden, 1780— go-talen.

Denna tid, Haupts och

hans lärjungars glanspe-

riod, företrädes här af icke

mindre än tre förvarings-

möbler: en sekretär med
klaff, två lådor och brons-

l)eslag, som, ehuru osig-

nerad, med tämligen stor

säkerhet kan tillskrifvas

Georg Haupt själf, en

tvålad ig byrå i raka for-

mer med inläggningar och

enkla beslag, Stockholms-

arl)ete af någon af Haupts

lärjungar, Lundelius,I\vers-

son eller någon annan, och

SpelboiLi. rokoko, svensk tillrerknin!.
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Rokokobyrå, fransk.

enklare byrå med inlagda girlander, möjligen

af Haupts yngre samtida Jonas Hultsten.

Utom dessa synnerligen representativa för-

varingsmöbler från vår möbelkonsts glansperiod

under i 700-talets senare del finnas här äfven di-

verse sittmöbler från ungefär samma tid; nämnas
må en soffa i hvitt af 1770-talets typ med
svängda gaflar och raka ben å la Louis X\'l.

Som pendant står en elegant, likaledes hvit,

soffa i empirestil som jämte ett antal stolar

från samma period torde kunna anses tillhöra

galleriets första möbeluppsättning. — I rummets
östra del står en sengustaviansk skrifpulpet af

mahogny med pärlränder af brons och emalje-

rade plattor, hvilken har tillhört fältmarskalken

von Stedingk.

Ofriga möbler i det väldiga rummet nödgas
vi här förbigå. Likaså kunna vi endast i allra

största korthet omnämna de rika samlingar af

konst- och konstslöjdföremål, till en stor del

sammanbragta af den nuvarande ägarens moder,

som finnas i galleriet, på byråarnas marmor-
skifvor och i ett flertal olika slag af m.ontrer.

— På ett par af byråarna står en hel samling

af svenska silfverbägare från i 700-talet. — Ett

par montreskåp i gustaviansk stil, vid fönster-

väggen, innehålla en otalig mängd smärre före-

mål, krämkoppar, statyetter, tallrikar, glas (där-

af en pokal från Kungsholms glasbruk i Stock-

holm med Karl XII:s namnchiffer), servisföremål

af sachsiskt porslin, Berlinerporslin och dylikt.

— Ovanliga äro ett par kakelugnspyramider af

fajans i blått och hvitt, signerade »Stockholm

'Vi 1747». — I några små montrebord med
glasskifvor ligga samlingar af dosor af emalj,

guld och silfver, miniatyrer etc. Till en del af

dessa senare skola vi återkomma nedan i sam-

manhang med porträttsamlingen på Elghammar.
Ett person minne af stort intresse är fältmar-

skalken von Steding-ks fältmarskalkstaf i origi-

naletui, som han erhöll af sin konung år 181 1.

Öster om galleriet befinner sig den blåa sa-

longen, så kallad efter den empiremöbel af rysk

härkomst af mahogny med klädsel af blått och

gult siden som bildar rummets hufvudsakliga

möblemang. Den fasta inredningen har från

slottets byggnadstid i behåll en öppen spis af

hvit marmor med yon Stedingkska vapnet, två

Byrå, 1770-talet, svensk. Byrå, gustaviansk, svensk.
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korsade morgonstjärnor, i frisen och spegel i

öfverst}'cket, samt en hög kolonnomgifven spe-

gel med tillhörande bord mellan fönstren. Ta-
peterna äro från 1 8oo-talets midt.

Por öfrigt finnas här åtskilliga äldre möbler
af intresse, däribland en gustaviansk byrå i

Ilaupts stil med den ofta förekommande lilla

flöjtblåsande amorinen i inläggningen å fasaden.

— På denna byrå stå vaser, en skål och ett

par kandelabrar af förgylld brons, tillhörande

ett stort platågarnityr som finnes då l^lghammar
och hvaraf en del pjäser äro uppställda i galle-

riet. — Bronsen är öfver hufvud rikt reprensen-

terad här bl. a. med ett antal ljusarmar, appli-

(|uer, i såväl rokoko-, som Louis XVI- och em-
pire-stil. I.iuskronan i blåa salongen af brons

och glas är signerad FECIT I. A. .S. FISCHER
ST. PETbT^SBURG 1793. - På bordet midt

i rummet lägga vi märke till en skål af porslin

med fat från den af kejsarinnan Katarina grun-

dade i)orslinsfabriken i Petersburg, allt minnen

från grefvarna von .Stcdingks ryska ambassader.

Utom af några porträtt, om hvilka mera nedan,

prydas väggarna i blåa salongen af åtskilliga

taflor, däraf fyra af Per I lilleström, nämligen

en »k()kspiga » signerad och daterad 1792, en

»fiskmånglenska», signerad, samt en eldsvåda

och en glasblåsarverkstad. Iitt j)ar akvareller

af Alfred A\'ahlberg äro daterade 1885.

Det lilla hörnrummet i våningens sydöstra

del är hertiginnans skrifrum. —• Den fasta in-

redningen, med ljusa tapeter, är modern, med
undantag fcu' kakelugnen med sin mahogny-

Hertiginna ns skrifrum

.

spegel omgifven af ett par eleganta bronsappli-

quer. Rummet får sin karaktär af de dyrbara,

af franska snickare signerade rokokomöblerna, af

oljeslipad valnöt klädda med rödt siden. Trenne

länstolar af samma typ som
i galleriet äro signerade FRC.
R¥X'7.E, soffan och de fyra

småstolarna: C. F. NOR-
MAND. — I ett af fönstren

står en hederlig svensk ro-

kokobyrå och på inre väggen

en elegant mahognysekretär

i empirestil som tillhört fält-

marskalken von Stedingk.

V äggarna prydas af diverse

akvareller af Alfred Wahl-

berg (Gullmarsfjorden, 1885)

och F. von 1 )ardel samt de

båda ofvan omtalade utsik-

terna från det gamla Elg-

hammar år 1797, innan det

nuvarande slottet uppfördes.

Nästa rum, beläget åt den

stora öfre gården är biljard-

salen, som utom en stor bil-

jard och bokskåp iir möble-
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Biblioteket.

Stolmakarämbetes pappersstämpel samt en stor

synnerligen vackert skulpterad länstol i Louis

XVI-stil, möjligen franskt arbete, som har ägts

af fältmarskalken.

Ett litet rum mellan biljarden och vestibulen

användes af hertig dXJtrante till skrifrum och

har väggarna klädda med gammalt gyllenläder.

Ofver skrifbordet hänger på väggen ett synner-

ligen vackert porträtt af Fouché.

Genom vestibulen och galleriet passera vi

till höger in i matsalen, hvars fasta inredning

härstammar från i8oo-talets slut. Bland dess

möbler lägga vi märke till ett par stora 1600-

talsskäp och ett präktigt engelskt »grand-father»-

ur af William Barson i London med foder i

guldlack och blått. På väggarna hänga en sam-

ling tallrikar och fat af holländsk och svensk

fajans samt fyra stora familjeporträtt.

Innan vi öfvergå till porträttsamlingen är det

lämpligt att redogöra för ägarelängden.

Elghammars ägarelängd är ofullständigt ut-

redd. Vi hafva icke haft tillfälle att i detta af-

seende anställa några specialforskningar och

nödgas därför här inskränka oss till att med-

dela hvad som kan inhätntas af den tryckta

litteraturen i ämnet.

Enligt äldre Södermanlandsbeskrifningar om-

talas Elyamay i en urkund redan år 1344; där-

rad med soffa, länstolar etc. af mahogny i

empirestil. — Ett prydligt golfur i rokoko

med ornament i guld och färger är signe-

radt »Olof Berg Stockholm». — Här förvaras

äfven i några skåp en vacker samling af vär-

jor från 1700— 1800-talen, däribland fem styc-

ken verkliga praktpjäser med rikt ciselerade

fästen och balj beslag af guld och silfver som
tillhört hertig d'Otrantes stamfader den bekante

polisministern Fouché; fyra af dessa äro signe-

rade af Boutet, »Directeur artiste» vid »la

manufacture imperiale å Versailles». — Biljard-

salens väggar prydas af porträtt.

I omedelbar förbindelse med biljardsalen lig-

ger biblioteksrummet, beläget i den s. k. ryska

flygelns södra del, ett smalt galleriliknande rum
med hyllor i hvitt med rika empireornament i

guld. Ursprungligen stodo dessa hyllor i ett

annat rum i ryska flygeln. Boksamlingen, till

större delen bunden i gamla vackra band, in-

nehåller mest fransk litteratur från 1 700-talet,

den stora encyklopedien, »Histoire de France»,

»Oeuvres de Rousseau», Voltaire etc, en bety-

dande mängd äldre historisk litteratur, en sam-
ling planschverk o. s. v. Bland möblerna märkas
några gustavianska länstolar med Stockholms Joseph, comte Fouché, diic d'Otrante.
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efter hör man icke talas om gården förrän jämnt
loo år senare, år 1444, då biskop Erik af Sträng-
näs skall hafva bortbytt Elghammar till riddaren
och riksrådet Ma o,ms Eriksson (Piafa) till Tärna
gift med Johanna Torkclsdotter Brahe. Möj-
ligen hade gården sålunda någon gång under
senare delen af 1300- eller början af 1400-talet
skänkts till Strängnäsbiskopen. — Anmärkas
t)ör emellertid angående dessa förhållanden att

Styffe i sitt l)ekanta arbete Skandinavien under
unionstiden icke ens nämner namnet ]{lgham-
mar, en omständighet som nog gör att ofvan-
nämnda uppgifter få anses icke så litet osäkra.

Först under 1500-talet möta något tillförlit-

ligare, ehuru långt ifrån utredda uppgifter om
herrarna till bdghammar. Det var då medlem-
mar af den ursprungligen från Tyskland här-

stammande, öfver Danmark till Sverige inflyttade

ätten Kruse som skrefvo sig till gården, ^-llgoi

Krislof/ersson Kriisc inkoin till Sverige på Gustaf
\'asas tid och hans son Sizvard Kruse (j i 5 7 i

)

som l)lef upph(")jd i svenskt adligt stånd af Erik
XIV, skall hafva skrifvil sig till Elghammar.
Så gjorde äfven hans son Mäns Kruse (f 1 600-

talets början), som bl. a. äfven ägde Danby-
holm i Södermanland och ligirer beerafven i

Björnlunda kyrka, där Krusarna till Elghammar
hafva ett grafkor. Måns Kruse hade två söner

öfverste Siward Månsson Kruse (f 162 1) och

Johan Månsson Kruse (f 1 6oo-talets förra del)

af hvilka den sistnämnde skref sig till Elg-

hammar och liksom fadern ligger begrafven i

sockenkyrkan.

Dennes ende son Sigvard Kruse (f 1664) blef

år 1625 introducerad på riddarhuset under n:o

43 Kruse af l^lghammar, och gården innehades

veterligen efter hans d(kl af hans änka Katarina

Göransdotter Rosenhane, som torde hafva dött

på 1680— 90-tal(^t. .Släktnamnet Kruse af l^lg-

hammar bars samtidigt äfven af Siward Kruses

kusin, generalen l">ik Siwardsson Kruse af b^.lg-

hammar, friherre af Kajbala, hvilken emellertid

icke torde hafva ägt den gamla släktgården.

Elghammar ärfdes troligen af Siward Kruses

och Katarina Rosenhanes ende son ryttmästaren

JoJian Kruse (f 17 14) och efter honom af hans

barn, af Inilka de båda yngre sönerna afledo

ogifta res[). 1719 och 1708 under det den

äldste, majoren Siivert Axel Kruse 1738), torde

hafva öfvertagit gården; han dog på Elghammar
och l)egrofs i familjegrafven i Björnlunda kyrka.

— lian hade sex söner, af hvilka emellertid

ingen, enligt Anrep, synes hafva skrifvit sig till

I*>lghammar.

Troligen sålde dessa bröder vid midten på

Fältmarskalken grefve Curt B. von Stedin<;k.

Oljemålning signerad I. X. le Moniiicr.

1 700-talet fädernegården till sedermera lands-

höfdingen O/o/ Ben/an/in EJirenoeutz (f barn-

lös 1772), som skref sig till Elghammar; hans

änka Petronella Schaeif (f 1 793) hade tidigare

varit gift med direktören för Ostindiska kom-
paniet Henric König (f 1736), med hvilken hon
hade sex söner. — Huruvida dessa eller någon
af dem ägde Elghammar har jag icke kunnat

utreda. Tham i sin beskrifning öfver Nyköpings
liin påstår att en König ägt gården på 1780-

talet och nämner äfven en JVehunler såsom
ägare.

Under 1790-talet inköptes I^lghammar emel-

lertid af sedermera fältmarskalken grefve C?/rt

Pogis/aus T.udvig Kristoffer von Stedingk ("j" 1837),

det nuvarande slottets på Elghammar byggherre;

det valspråk han tog år i 794 då han af kejsa-

rinnan Katarina II dubbades till Serafimerrid-

dare: »MORE PARENTUM», läses som nämnts

i frisen på slottets midtparti. — Vid sin död

1837, hela svenska armén anbefalldes att

anlägga sorg, ärfdes han af sin son sedermera

generalen grefve Ludvio^ Ernst 7'on Stedinoh (-j-

"1875)-

Elghammar öfvergick då till hans dotter

Katarina Theresc Lovisa Fredrika von Stedingk

och hennes man i andra giftet hertig Gustave
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Hertiginnan Therése d'Otrante född von Stedingk.

Oljemålning af Bertha Valerius.

Hertig Gustaf d'Otrante.

Oljemålning af G. von Rosen.

Armand Foiuhc d' Otrantc ("j" 1 9 1 o) och ärfdes

efter dem af sonen, den nuvarande herren till

Elg-hammar hertig Carl Ludvig d' Otrante, som
sedan år 1906 är gift med Madeleine Douglas.

Porträttsamlingen på Elghammar uppgår till

ett 80-tal nummer. Med förbigående af en del

enklare konterfej, som äro uppsatta i ryska fly-

geln och annorstädes, skola vi här endast nämna
några af de ur olika synpunkter märkligaste

porträtten.

Några ägareporträtt före den von Stedingkska

tiden finnas här icke. Af slottets byggherre,

fältmarskalken von Stedingk, finnas här flera

porträtt: äldst är väl en byst i gips, som
står i biblioteket, från i 790-talet; han är iklädd

peruk med nackrosett, harnesk med kappa
öfver högra axeln samt serafimerkraschan. Det
ståtligaste porträttet hänger i galleriet, knästycke

mot höger i uniform med hvit peruk, ett ut-

märkt vackert porträtt, signeradt »I. N. Le
Monnier 1802». Konstnären som härstammade
från Rouen, var verksam i Paris och Petersburg

och dog 1825. — fältmarskalkens skrifpul-

pet i galleriet står ett porträtt, af honom själf

måladt i profil såsom kamé, sign. »Cath. Lebe-
recht Lembke pinx. 181 3». Slutligen hänger i

biblioteket ett porträtt af samme man, kopia
efter O. Södermark.

I galleriet finnes äfven ett porträtt i hel figur,

sittande, af fältmarskalkens morfar fältmarskalken

grefve Curt Christoffer von Schwerin. I bil-

jarden hänger en bröstbild framställande general

Ludvvig Ernst von Stedingks grefvinna, Lovisa

Isabella von Haxthausen (f 1874) signeradt af

O. Södermark 1831 samt ett porträtt af hennes

far den danske generalen Fredrik Gottschalk

von Haxthausen, iklädd en röd uniform, sign.

»Gröger 1808». — Nämna vi sedan ett par

små miniatyrer framställande amiralen Victor

von Stedingk 1823), fältmarskalkens yngre

broder, och hans fru Lovisa Löf, signerade af

Gillberg resp. 1807 och 1797, så hafva vi nämnt
de viktigaste af de von Stedingkska släktpor-

trätten.

Bland porträtt af den nuvarande slottsherrens

förfäder äro först att erinra om de båda por-

trätten af Fouché ("]' 1820), i hertigens arbets-

rum och i matsalen. — Det förra framställer

honom sittande i en länstol, iklädd svart redin-

gote och hvita långbyxor; det intelligenta ansiktet

inramas af grått hår, ett på en gång intimt och

officiellt porträtt af hög konstnärlig rang. På
porträttet i matsalen är polisministern framställd

en face, iklädd uniform med hederslegionens

röda band öfver bröstet. — I matsalen hänga

porträtten af Fouchés söner hertig Paul Athanase

d'Otrante
(f 1886), sign. »Dubufe», och Armand

d'Otrante (j- 1878), båda iklädda svenska uni-

former, samt deras syster Josephine Ludmille

d'Otrante (f 1893), gift med marquis de Therme.

474



ELGHAMMAR

— Af den nuvarande herti,i,fens föräldrar finnes

porträtt i bröstbild i biljardsalen, hertig Gustave
Armand d'Otrante målad af Georg von Rosen
1880, ett elegant por-

trätt, och hertiginnan af

Berta Valerius 1883.

Vidare förtjäna äfven

nämnas några porträtt af

kungliga personer som
finnas på Elghammar; i

biljarden en bröstbild i

oval ram framställande

Gustaf III, iklädd svenska

driikten sign. »Pasch». I

galleriet hänger ett stort

helfigursporträtt af Gustaf

IV Adolf i full kunglig

skrud, maladt af I^orenz

Pasch år 1792 och

enligt inskrift å ramen
skänkt af konungen år

I 793 till grefve Curt von

Stedingk. — Af samme
konung finnes en minia-

tyr, sign. »Sorét».

Kejsarinnan Katarina

II af K\ssland, hos h vil-

ken grefve von Stedingk

under sin ambassadörstid stod hö" t i o;unst,

finnes porträtterad i biljarden, iklädd röd dräkt

och pälsmössa. Bland miniatyrerna i galleriet

kunna nämnas porträtt af kejsar

Napoleon, signeradt »Isabey»,och

konung Ludvig X\'III, utförd af

samme konstniir 18 14, kejsar

Alexander I af Ryssland m. fl.

— I galleriet hänga slutligen ett

par små vackra jjastellporträtt

framställande Ludvig XVI och

iVIarie Antoinette.

\'i torde härmed hafva tagit

en om också ytlig kännedom om
allt det myckna af konst- och

kulturhistoriskt intresse som fin-

nes i hufvudvåningen på l^^lg-

hammar och skola till sist endast

Polisniinislein Joscpli, coiiitc Foiiclic, duc d'()trante.

gc)ra en hastig vandring genom
slottets öfritza delar. - Midt-

partiets öfre våning innehåller

slottsherrskapets privata rum. Köks- och eko-

nomiafdelning ligga dels i hufvudbyggnadens

nedre vånins: till hötrer om vestibulen, dels i

den gamla, västra, flygelns bottenvåning. För

öfrigt innehåller denna flygel, hvilken, som ofvan

nämnts, en gång utgjorde hufvudbvggnaden på

Napoleon I.

Miniatyr sijfncrad Isabcv

Elghammar, i öfre väningen en räcka små nätta
gästrum, hvilkas fasta inredning hufvudsakligen
härstammar från 1 790-talet. Trappan leder upp

i en öfre hall hvars väg-

gar äro beklåidda med
målade taflor: en hamn-
scen, slottspark och land-

skap, inramade af målade
kolonner, och i sidofälten

målade statyer framstäl-

lande årstiderna. I rum-
men finnas flerstädes de

gamla svenska fajans-

kakelugnarna, dörröfver-

stycken och dylikt i be-

håll och bland möblerna
åtskilliga gustavianska

typer af intresse; ovan-

liga äro soffan och tabu-

retterna i den nyssnämnda
hallen, målade i mahogny-
färg med små guirlander

i lifliga färger på sar-

gerna, signerade E. vS.

och Stockholms stolma-

karstämpel.

Den östra, s. k. ryska

flygeln har en liten för-

stuga med dubbeltrappa innanför porten från

gården. För öfrigt stå rummen i denna flygel,

hvilka samtliga användas som gästrum, i direkt

förbindelse med hufvudvåningen

genom biblioteket. — Bland möb-

lerna finnas äfven här åtskilligt

af intresse, till större delen em-

pireföremål, men äfven en del

äldre saker, rokokobyråar, ett golf-

ur af Stjernsundstyp i gammalt
lackeradt foder, signeradt af Stock-

holmsurmakaren Johan Nyberg
m. m. — At gårdsidan ligga ett

par små entresolerade gästrum

och i det ena af dessa står

ett synnerligen elegant och in-

ventiöst toalettbord af mahogny
med bronsbeslag, som tillhört

fältmarskalken von Stedingk. —
Rummen prydas äfven af di-

verse porträtt, ett nordiskt land-

skap, signeradt af konung Carl XV 1870 m. m.

Den främre, norra, sidan af stora gårdsplanen

begränsas af ett järnstaket mellan stenpelare, an-

lagdt i halfrund och omslutande en stor plante-

ring af ädla rosor, öfver hvilken man har utsikt

inåt en park med grönskande gräsmattor och
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Ryska sängkammaren.

vackra löfträd. Ät denna sida ligga äfven träd-

gårdarna med driflius och dylikt samt godsets

ekonomibyggnader. I ett vagnshus förvaras

ännu en synnerligen väl bibehållen praktvagn

som tillhört fältmarskalken von Stedingk.

Landskapet kring Elghammar är af äkta

Södermanlands-karaktär med omväxlande böl-

jande fält, barr- och löfskogsklädda skogs- och

hagmarker och glittrande sjöar. Sjön Lock-

vattnet, vid hvilken slottet ligger är en källsjö

med det klaraste vatten, liknande Vätterns, upp-

fylld af skogklädda holmar och omgifven af

höjdsträckningar mellan hvilka odlade fält och

gärdar framskymta.

Godset omfattar hufvudgården Elghammar,

Ullabergs och Bjursnäs säterier samt några små-

gårdar, tillsammans utgörande /Y-, mantal med
en areal åf cirka 1,550 hektar och ett samman-
lagdt taxeringsvärde af en fjärdedels million

kronor.

Fältmarskalken von Stedingk's vagn.
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ÖSMO SOCKEN, SOTHOLMS HÄRAD, STOCKHOLMS LÄN

Af HJ. SJÖGREN

Södertörns sydliga udde är starkt uppdelad

g-enom inträngande vikar och omgifves af

en gles skärgård. Pä ömse sidor om den

från söder mot norr, nära i mil inskjutande

Nynäsviken är Nynäs gods beläget, omfattande

äfven ett antal af de utanför liggande (Kirno.

Nynäs nämnes

i historiska urkun-

der redan på i 300-

talet och från den-

na tid äro godsets

ägare i hufvudsak

kända. Linder nå-

got mer än 500
år hru' godset till-

hört I 2 olika fa-

miljer, hvaraf de

tre första, släk-

terna Ulf, Fleming

och Bielke, hvilka

besutto detsamma
under 300 år,

genom giftermål

voro befryndade

med hvarandra.

Sedermera gick

det i omkning 100 är i arf inom släkterna

Törnflycht, WVede-.Sparre, Sparre och Wrangel.

Under sista århundradet har det flera gånger

skiftat ägare genom försäljning.

Uå Nynäs-godset först nämnes i historien,

förekommer det i förbindelse med den bekanta

medeltidssläkt, som i sitt vapen förde en till-
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Hjalmar Sjöi^rcii.

bakaseende ulf eller panter, efter hvilket vapen

släkten blifvit kallad Ulf.

Dock nämnas redan 1281 några af de under-

lydande gårdarne såsom varande i hertig Eriks

(Birger Jarls son) ägo. Nämnda år utfärdar

han nämligen testamente på Yppeby (Oppe-

by
), Calvöö, Väster-

vik och Stockeby

(Stockbonäs?) 'till

.Strängnäs dom-
kyrka, hvarefter

dessa gårdar,jämte

åtskilliga andra

gårdar i Osmo
och kringliggande

socknar, en längre

tid tillhörde kyr-

kan.

Af öfriga Ny-
näsgårdar, som
nämnas på 13 oo-

talet, må anteck-

nas Lidatorp, Elli-

by (Ählby) och

Yalsjö.

Den tidigast kän-

da af släkten Ulf, som skref sig »till Nynäs»,

var riddaren Magnus Bengtson Ulf, som bodde

där 1 383, men hvars dödsår är okändt. Om hans

efterföljare, riksrådet Gotshalk Bengtson Ulf, kän-

ner man att han ännu 1453 innehade godset.

Genom sitt giftermål med Ingeborg Molteke,

blef han befrvndad med det mäktiga riksdrotset

Fru Anna Sjögren

född Nobel.
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Kristian Nilson (Vase). På grund af sin höga

ställning samt släktskap med landets mäktigaste

män, kom han att lifligt deltaga i de politiska

händelserna och hans namn återfinnes ofta i

unionstidens häfder.

Hans sonson, Arendt Bengtson Ulf, steg lika-

ledes till riksråds värdighet och skref sig herre

till Nynäs och Ekolsund 1459. Det var åt

honom Karl Knutsson anförtrodde försvaret af

Stockholms slott; han öfverlämnade det som be-

kant åt konung Kristian och erhöll som belöning

för förräderiet förläningsbref bland annat på hela

Osmo socken. Sonen Bengt Arendtson Ulf,

likaledes riksråd, erhöll genom sitt giftermål

med Kristina Oxenstjerna äfven Ekolsund och

Lagmansö. Han bodde mest på Ekolsund, men
namnes såsom deltagare i försvaret af Stock-

holms slott 1520. Nynäs öfvergick därefter till

brodern Gotskalk Arendtson Ulf, som dog före

år 1526, hvilket år hans änka, född Elin Nils-

dotter Sparre, i Gustaf \^asas riksregistratur

upptages i en förteckning å det rusttjänstskyl-

diga frälset såsom »hustru Elin i Nynäs». Dot-

tern, Märta Ulf, gifte sig med riksrådet Ivar

Fleming, son till riksrådet Joakim Fleming till

Svidja, Ovidja och Sundholm i Finland, och här-

med öfvergick godset i Flemingska släkten.

Riksrådet Ivar Fleming sändes af Gustaf I till

Finland för att betvinga Sören Norby. Efter

utfördt värf erhöll han flera höga poster, hvilka

kvarhöUo honom i Finland såsom ståthållare på
Castelholms slott, lagman i norra Finland o. s. v.

Ivar Fleming skref sig herre till Sundholm och

Nynäs och afled 1548 samt begrofs i Pargas

kyrka, nära Abo. Sonen Lars Fleming, som
efter sin upphöjelse i friherrligt stånd vid Erik

XIV:s kröning skref sig friherre till Nynäs och

herre till Sundholm och Penningby, hölls äfven

genom sina offentliga uppdrag mycket från hem-
landet, i det han år 1553 var sändebud vid

danska hofvet och 1556 ståthållare på Yiborgs

slott och slutligen guvernör i Estland, där han

afled i pesten 1562.

Genom dotterns, Elin Fleming, giftermål med
Clas Bielke öfvergick nu Nynäs till Bielkesläkten,

där det dock stannade endast i 60 år. Clas

Bielke, konung Johans och Sigismunds ståthål-

lare på Stockholms slott och äfven höfding öfver

Stockholms län, ägde utom Nynäs äfven Pen-

ningby i Uppland, Sundholm i Finland jämte

flera andra egendomar och ansågs som landets

rikaste privatman. Han undgick visserligen sina

bröders, Thure och Hogenschild, öde, hvilka

med lifvet fingo plikta för sin trohet mot Sigis-

mund, men han blef landsflyktig osh förlustig

allt sitt gods. Mot sonen Nils Bielke visade

sig Carl IX nådig och denne fick från 1602

»njuta och behålla uti Uppland Penningby med
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Nynäs från parksidan.

alla de andra gods, hvilka på hans andel och
broderpart tillkomme efter modern, jämte Nynäs
och Blijsted rättarlag».

Nils J)ielke afled emellertid vid unga år och

godset öfvergick till brodern ]{rik, som dock
antagligen ej bekom mera däraf än sin arfslott

efter modern, ehuru han sedermera af svågern,

Gabriel (_)xenstjerna till Tyresc), löste sig till

dennes del (5'/., hemman) i Nynäs. Han skref

sig friherre till Nynäs, Swidia och Penningby.

I^rik Rielke, som gå grund af sina sympatier

för Sigismund aldrig gick i statstjänst, ilr mest

bekant för sina vidlyftiga cgendomsaffärer, hvilka

i det hela icke utföllo till hans båtnad. Han
utökade visserligen sina besittningar och sär-

skildt hvad Nynäsgodset beträffar förstorade

han det icke obetydligt då han från kronan,

enligt K. bref af den 15 juni 1626, inkc)j)te

Ehleby 2 gårdar (mantal), Himmelsö i gård,

Westervik i gård, Bännebohl 7, gård, Ekolsvik

Vi gård, 1 )yvijk '
., gård, (Jxlöö i 'A, gård, Kalfö

I gård, Widby 2 gårdar.

Men samtidigt pantsatte han större delen af

sina egendomar till olika personer och Nynäs
öfvergick till riksräntmästaren Mårten Rosen-

stjerna. Dock bebodde Erik Bielke gården till

sin död 1636 och likaledes hans hustru Karin

under sin lifstid till 1649.

Rosenstjernska släkten s}-nes haft föga glädje

af Nynäs. Till en början f()rdes långa processer

med Bielkesläkten, och när dessa nått ett slut

gick godset snart nog genom reduktionen ur

Rosenstjernornas händer. 1 )en första ägaren.

Mårten Rosenstjerna, en från Pommern 1603
öfverflyttad köpman, vann Gustaf Adolfs för-

troende i så hög grad, att han 1626 antogs

till riksräntmästare. Han afled på sin egendom
Rörstrand.

PVån 1 66g under 30 år innehades Nynäs af

riksräntmästaren Rosenstjernas yngste son, Boo
Rosenstjerna och hans hustru Edla Margareta

Sjöblad, hvilka öfvertagit panträttigheterna till

godset för en summa af 30,000 rdr specie.

(ienom Karl Xl:s reduktion, som upptog till

granskning Rosenstjernornas räkningar med Kop-
parkompaniet, befanns att dessa voro skyldiga

kronan ett belopp af 273,319 daler s. m., och

som valuta för denna skuld blefvo deras gods

tagna i mät och försålda för kronans räkning.

Nynäs förvärfvades år 1 699 af en af den tidens

rikaste köpmän, kommersrådet och borgmästaren

i Stockholm, Olof Hanson Törne, och inom hans

släkt stannade godset i 90 år och räknade under

denna tid sina glansdagar.

Törne och ännu mera hans efterlefvande fru

Margareta, född Andersin, hvilken jämte barnen

adlades under namn af Törnflycht, tillökade

godsets besittningar genom inköp af flera egen-

domar i Osmo, såsom Söderby, Mählby m. fl.

Han blef därjämte ägare till Erstavik i Nacka,

Kumla i Tyresö, Berga och Näringsberg i Vester-

haninge, Arbottna på Muskön, Djursnäs i Osmo
m. fl. egendomar. Många äro de företag och

stiftelser som vittna om hans intresse för det

allmänna. Häruti följdes han af sin efterlef-

vande hustru fru Margareta Törnflvcht, som
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Professorns skrifrum.

öfverlefde honom i 14 år och under denna tid

bebodde Nynäs.

För sina donationer till kyrka och skola samt

till de fattiga, erhöll fru Törnflycht och hennes

efterkommande år 1724 patronatsrätt i Osmo
församling, hvilken rätt enligt ett kungabref af

den 23 dec. 1802 utsträcktes till ägarne till

Nynäs, äfven sedan det gått ur Törnflychtska

släkten. Olof och Margareta Törnflycht äro

begrafna i det grafkor i Osmo kyrka, som de

låtit där uppföra. Under fru Törnflychts tid in-

träffade ryssarnes härjningar i Stockholms skär-

gård. Ryssarne landstego vid Nynäs och med-

togo från kapellet den större kyrkklockan. Den
skada som vid detta tillfälle tillfogades Nynäs
taxerades till 69,4 50 dir. kopparmynt och Kahlsta

säteri till 10,740 dir., hvarjämte flertalet af de

underlydande gårdarne äfven blefvo plundrade.

Nynäs öfvergick sedan till Olof Törnes äldste

son, riksrådet och presidenten i Riksens Stän-

ders Reductions- och Li(|uidations Com mission,

Olof Törnflycht, som upphöjdes i grefligt stånd

och slutade sin bana som kansler vid Uppsala
universitet. Han var ägare till Nynäs under
tio år. Riksrådet Törnflycht vårdade sig liksom

föräldrarne om Osmo sockens angelägenheter,

ehuru han näppeligen längre tider torde hafva

bebott Nynäs. Törnflycht var äfven ägare till

Erstavik, där han synes haft sin hemvist de tider

då hans ämbetsplikter ej höllo honom i Stock-

holm. Han afled där 1737 och begrofs i familje-

grafven i Osmo kyrka.

Hans äldste son, Karl Fre-

drik Törnflycht, var ägare till

Nynäs i 30 år, men lefde

större delen af sin tid vid

hofvet i Stockholm, där han

I 750 blef hofmarskalk. Han
följde likväl släktens tradi-

tioner gent emot Osmo för-

samling, särskildt sockenkyr-

kan. Ar 1763 donerade han

3,000 dir. till ett orgelverk,

hvilket dock först 20 år senare

kom till utförande. Ritnin-

gen till orgelverket, som är

bevarad i Nynäs bibliotek,

har följande egenhändiga an-

teckning af Gustaf III: »Ap-

proberat: Drottningholms slott

den 15 September 1777.

G2istaf-f>. Detta orgelverk

användes i sockenkyrkan i

nära 100 år till 1873, då

det öfverflyttades till Nynäs
gårdskyrka. Karl Fredrik Törnflycht afled år

1767 och eftersom hans tre barn aflidit före

honom, utslocknade därmed den grefliga ätten

Törnflycht.

Nynäs öfvergick nu till systern, Kristina Mar-

gareta Törnflycht, gift med grefve Axel Wrede-

Sparre till Sundby, öfverståthållare i Stockholm

och president i krigskollegium, och därefter till

deras dotter Brita Christina, gift med Axel Fre-

drik Sparre till Åkerö, den från Gustaf IV Adolfs

förmyndarregering ryktbare rikskansleren, som
innehade godset mellan åren 1780 och 1784.

Efter äldsta dotterns, Ulrika Augusta, år 1783

ingångna giftermål med baron Carl Reinhold

Wrangel af Sausis öfvergick Nynäs i detta pars

ägo. De hafva hugfäst minnet af sin besitt-

ningstid genom ombyggnad af den äldre man-

byggnaden, som redan förut användts till kapell

och hvars murar påbyggdes i höjd, samtidigt

som taket höjdes och fick sin brutna form samt

pryddes med en tornbyggnad i rokokotidens

stil. Kapellet bibehölls i denna form i öfver

ett århundrade. Vindflöjeln som ännu sitter på
sin plats, har dessa makars initialer, U. A. S.

och C. R. W., jämte årtalet 1788. Wrangel

försålde vid olika tillfällen delar af godset och

under detsamma lydande gårdar. Sålunda för-

sålde han år 1785 Nåtarön och följande år

Tottnäs. Sludigen försålde han år 1790 hela

godset till en af den tidens ryktbaraste svenskar,

friherre Gustaf Mauritz Armfelt. På grund af

sin landsflykt fick ej Armfelt mycken glädje af
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sitt Nynäs, utan godset öfver-

gick omkring 1 796 till hans

omyndiga barn. Den enda

längre tid då Armfelt synes

hafva vistats där var den

oroliga vintern 1808— 09.

Boningshuset var vid hans

ankomst dit så förfallet, att

det måste iståndsättas för att

göras beboeligt. Redan 1807

hade Armfelt försålt Him-
melsö, 1808 sålde han Dala

och slutligen i december 1 809
hela det återstående godset

till brukspatron Carl Fredrik

Bremer, fader till den rykt-

bara författarinnan. Denne
var ägare äfven till Arsta i

Osterhaninge. Nynäs ägde

han endast till 181 2, men till-

bragte där jämte familjen ett

par somrar.

I mars 1 8 1 2 försålde Bremer

Nynäs för ett pris af 100,000 riksdaler banco

till hjälten från finska kriget general Carl Johan

Adlercreutz i hvars släkt godset stannade i 80 år.

General Adlercreutz fick dock ej länge njuta landt-

lifvets behag på Nynäs enär han afled redan 1 8 i 5,

hvarvid godset ärfdes af hans båda söner Carl

Gustaf och Johan Ilenrik Adlercreutz. Den

Rcnässanssliåp i matsalen lucd kinesiskt porslin.

Matsalen.

förre af dessa, som sedan 1826 var gift med
Margareta Seton af Ekolsund och som år 1849
tog afsked med öfverstes rang, inlöste 1829

broderns andel i godset för 48,000 riksdaler

banco. Tidigare hade bröderna Adlercreutz år

1824 försålt det under godset lydande Nors-

bol och Solsa samt stora Ählby och följande

år Videby Norrgård och Södergård.

Öfverste Adlercreutz lät 1835 uppföra den nu-

varande hutvudbyggnaden på Nynäs och gjorde

mycket för de närmaste omgifningarnas förskö-

nande och godsets sättande i tidsenligt skick.

De skyldigheter mot församlingen, som ansågos

åtfölja hans patronus -rättigheter visade han sig

fullt medveten om, genom att till sockenkyrkan

förära ett nytt orgelverk i utbyte mot det gamla,

som då förflyttades till gårdskapellet. Öfverste

Adlercreutz afled barnlös i sitt 89:de år den i 7

april 1888 och godset öfvergick därefter till

hans brorson, löjtnant Oscar Nicolaus Adler-

creutz. Under de 4 år som denne ägde Nynäs

började det omdaningsverk, som egendomen

under senaste kvartseklet undergått, l^konomi-

byggnaderna lågo dittills enligt gammal sed i en

besvärande närhet af hufvudbyggnaden; på ömse

sidor om uppfartsvägen lågo stall, visthus och ved-

bod på ena sidan, ridhus och statbyggnad på

den andra; samdiga byggnader voro rödmålade

timmerhus under tegeltak. Dessa nedrefvos och

nya, modernare ekonomibyggnader uppfördes

på läiupligt afstånd. Det något begränsade ut-

rymmet i hufvudbyggnaden erhöll en välbehöf-
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Öfre hallen.

lig tillökning genom uppförandet af en flygel-

byggnad af trä, efter ritning af arkitekten Isaeus

och afsedd för gårdskontor och gästrum. Men
äfven mindre nödvändiga ändringar företogos

under denna tid. Sålunda nedrefvos de grå-

stensmurar och terrasser, som på västra och

östra sidan begränsade gårdsplanen mellan huf-

vudbyggnaden och kapellet, och omvandlades
till gräsplanterade sluttningar. Redan i oktober

1892 försålde emellertid Adlercreutz godset till

professor Hj. Sjögren och hans hustru född

Nobel, hvilka sedermera ägt

och från 1895 bebott det-

samma.
Vid hvilken tid Nynäs först

blef ståndsmässigt bebyggdt
är okändt. Det sannolika

är, att det ganska långt fram

i tiden var anspråkslöst be-

byggdt. Därför talar den

omständigheten, att så många
af dess äldre ägare före-

drogo att bebo andra sina

gårdar framför Nynäs. Flera

medlemmar af släkten Ulf

bodde på Ekolsund, Flemin-

garne vistades mest i Finland,

om Mårten Rosenstjerna vet

man att han afled på och
sannolikt bebodde Rörstrand

och om grefve Olof Törn-
flycht att han bodde på
Erstavik.

Det äldsta boningshuset på
Nynäs utgjorde den byggnad,

som sedermera under ett par

århundraden tjänstgjorde som
gårdskapell och som numera
är inredt till bibliotek. Af
byggnadssättet med dessa

mäktiga gråstensmurar fram-

går, att det härstammar från

medeltiden. Möjligen har

det utgjort en befäst enrums-

byggnad, hvilket göres sanno-

likt äfven af dess läge på
kanten af en brant klippa,

som vid tiden för dess an-

läggande på två sidor skölj-

des af Nynäsvikens vatten.

Då denna byggnad blef

för obekväm, uppfördes ett

nytt boningshus af trä, på
samma plats som intages af

den nuvarande hufvudbygg-

naden. När detta skedde är obekant. Säker-

ligen var det under i 500-talet, ty i en relation

om Nynäs Capell af år 1770 nämnes, att redan

under Rosenstjernornas tid användes gamla bygg-

naden till gudstjänstlokal. Ej heller känner man
något om denna byggnads utseende, annat än

att den utgjorde en anspråkslös envåningsbygg-

nad af trä, ehuru uppförd öfver rymliga, delvis

hvälfda stenkällare.

Den nuvarande hufvudbyggnaden, som upp-

fördes 1835 efter ritningarne af öfverintendenten.

Kabinettet med barockmöbel.
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öfverste Blom, samme arkitekt som ritat Rosen- ij^ården, till hvilken

dals slott, Skeppsholmskyrkan, Artillerigården mer direkt ut från

m. fl. offentliga byggnader

i Stockholm, visar den för

förra h.älften af 1 8oo-talet

betecknande nyklassiska sti-

len. B)-ggnaden är uppförd

af tegel, slaget på j)latscn

af lera, uppgräfd ur ännu

befintliga, till damiuar ap-

terade gropar i parken. Den
har två våningars höjd, har

sju fönster på långsidorna

och tre på gaflarna och är

täckt med ett tak med flacka

fall såväl åt långsidorna som

åt gaflarne; taket är Glaf-

vaskiffer. Fönstren i nedre

våningen äro hvälfda och

fasaden indelad i såväl

horisontel som vertikal led.

Hufvudingången är från

norra sidan och flankeras

af två runda kolonner vipp-

bärande en i öfre vånin-

gens nivå belägen altan.

Sfklra sidan vetter åt träd- Bordskifran af cn färkislad trädstam, foten af brons.
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man öfver en terrass kom-
matsalen.

Ursprungligen inrymde

boningshuset på nedre bot-

ten dubbla förstugor, af

hvilka endast den inre var

uppvärmd, matsal, tre bo-

ningsrum, skänkrum, kök,

skafferi, matkammare ät

folket, rum för betjänt, hus-

hållerske- och jungfrukam-

mare samt i andra vånin-

gen kabinett, salong, för-

mak, sängkammare och sex

o-ästrum. Flera af rummen
voro dock små och tillträ-

det till dem genom mörka
korridorer obekvämt. Ge-

nom nedtagandet af flera

väggar, öppnandet af nya

dörrar och korridorernas ap-

tering till bad- och toilett-

rum,hvilket gjordes i början

af 1890-talet, har rumsin-

delningen blifvit sådan, som

den nu är.

omfattande

Först genom
inredningsar-
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beten under åren 191 1 — 13, som utfördes i

samband med inläggande af värmeledning och

elektrisk belysning, har byggnadens inre fått sin

nuvarande disposition och utseende.

Den första inredningen, som utfördes vid

husets uppbyggande, var i intet afseende an-

märkningsvärd utan utmärkte sig genom spar-

tansk enkelhet. Dörrar, fönster, paneler och

andra snickeriarbeten utfördes af gårdens folk

och bära föga spår af konstskicklighet. De
gamla, dekorativa kakelugnar samt målade, äldre

dörröfverstycken, hvilka nu finnas, hafva insatts

under senaste tid.

Vid den ommöblering som successivt skett

under de senaste åren har ledtråden varit att

låta de stilar, som tillhöra samma tid som bygg-

naden samt närmast föregående tidehvarfs, komma
till användning; empirestilen och den gustavian-

ska tidens möbeltyper äro därför dominerande.

Möbleringen med gamla, äkta möbler och pryd-

nadsföremål är nu så godt som fullständigt

a-enomförd.

Hufvudentrén från gårdsplanen förer in i nedre

hallen med kalkstensgolf och väggar i marmo-

rering af det slag som användes i början på
1 800-talet. Hallen upplyses af en lykta af för-

gylld koppar af gustaviansk typ med vasakärf-

ven som dekorativt motiv. Till höger från hal-

len har man köksafdelningen och domestikrum;

dörren rakt fram leder till matsalen, den till

vänster till nuvarande ägarens våning af skrif-

rum och sängkammare. Skrifrummet är möble-

Professorskans skrifrum-

radt i sen empire af mahogny med rika brons-

beslag och klädd i grönt siden. En chiffonier

från tiden omkring 181 5 med elegant och in-

ventiös inredning intager platsen mellan fönstren.

Ett ståndur, signeradt Jn. Jd. Sauter, från 1780-

talet är äfven anmärkningsvärdt. Talrika brons-

pjäser, bland hvilka särskildt märkes en fyr-

armad läsljusstake, samt andra saker från 1800-

talets första decennier, såsom ett par urnor af

Elfdalsporfyr samt en sannolikt unik samling af

brefpressar, bidraga att fullkomna tidsprägeln.

Väggarne prydas af bronsmedaljonger från början

af 1 800-talet, af svenska konungar och veten-

skapsmän, samt på långväggen, öfver soffan, af

Alfred Wahlbergs stora tafla »Askvädret». En
Mariebergskakelugn i färgrik dekorering ansluter

sig väl till rummets karaktär.

Förenadt med skrifrummet genom en öppen
hvalfdörr ligger ägarens sofrum vettande åt öster

och söder och likaledes möbleradt uteslutande

med gamla em piremöbler. Väggarne äro de-

korerade med äldre, delvis färglagda gravyrer

och med målningar på glas, typiska för 1 800-

talets första årtionden o. s. v.

Från nedre hallen förer den midt emot entréen

belägna dörren in i matsalen, innehållande bland

annat tre stycken 1 600-tals skåp. Det ena är

ett holländskt skåp med vackra profileringar,

inlagdt med rotfanér, körsbär, italiensk valnöt

och jakaranda. Det andra är ett rikt skulpte-

radt renässansskåp af Niirnbergstyp, hufvudsak-

ligen af italiensk valnöt. Det innehåller en ser-

vis af kinesiskt porslin, i blått

och guld, i pagod mönster, för

36 personer. Ett par brons-

lampetter från 1 700-talets

tidigaste år, förskrifvande sig

från Johannis gamla kyrka i

Stockholm, hänga på denna

vägg. Ett silfverskåp från

1 600-talet i alrot och ett

tidigt rokokoskåp (1700-ta-

lets typ) fullborda möblerin-

gen.

En halfcirkelformig trappa

förbinder den nedre hallen

med den öfre, som äfven

användes som hvardagsrum.

Den är möblerad med hvita

gustavianska fåtöljer och hyser

äfven ett modernt gevärs-

skåp. Rakt fram i bygg-

nadens midtlinje, med utsikt

öfver trädgården, är ett kabi-

nett med en holländsk barock-
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möbel från början af 1 700-

talet. På en af byråarne är

uppställd en kopia af flera

af pjäserna tillhörande den
bekanta s. k. Sofia Magda-
lenas toilettservis, i förgylldt

silfver (originalet i lifrust-

kammaren). Här har man
också ett väggbarockur med
graverad urtafla omramad af

drifven och förgylld koppar.

Till höger kommer man in

i salongen, möblerad i gusta-

viansk stil. En gustaviansk

byrå, sannolikt af Ilultsten,

är anmärkningsvärd. Vidare

märkes ett lackeradt bord

från Filippinerna med stili-

serade fågelfigurcr i pärle-

morinlägg samt ett rokoko-

bord i kinesisk lackering,

maken till det i l)iblioteket i

Drottningholms China. Ljus-

kronan är elegant och af ovanlig typ med rika

bronsbeslag. Bland konstsaker märkas Herkules
med jordgloben, kopia efter den s. k. Gustaf

Adolfspokalen i Nationalmuseum, en nefritskål,

kinesiskt ar])ete som tillhört Gordon paschas

samlingar, samt taflor af Liljefors, Aivasowsky
och ett par af hVen/, Alexander lll:s jaktmålare,

de sistnämnda med ryska motiv.

Från salongen kommer man in i professorskans

förmak och arbetsrum, ett hörnrum med utsikt

öfver Nynäsviken. Piland en del äldre möbler

märkes här ett barockskåp frän 1 600-talet, an-

vändt som linneskåp m. m. Porträtter i olja af

Ludvig Nobel samt andra familjeporträtt pryda
väggarne. Afven en intressant Marcus Larson

samt Wallanders »IHla \'inljlads moroontoilctt»

äro anmärkningsvärda.

Mellan detta rum och öfre hallen ligger hvar-

dagsrummet med en empiremöbel härstamman-

de från Adlcrcreutzska familjen. Ett spegelbord

med porfyrskifva, uppbärande ett par brons-

kandelabrar, en sällsynt stor gustaviansk ljus-

krona och en intressant väggklocka i sköldform

förekomma i detta rum. \'äggarne prydas af

äldre kopparstick, tuschlaveringar af Per Hör-

berg samt en serie af mer än 30 af Isbergs

akvarellbilder från det Stockholm som går. —
Biblioteket (förut Nynäs oårds/cyfka). Redan

tidigt var gudstjänstställe vid Nynäs och enligt

en »Relation om Nynäs Capell» af år 1770

hölls gudstjänst under Rosenstjernornas tid >>uti

gamla bvggningen uti en sal, kyrkosalen kallad;
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Hvardagsrummet.

så att från 1600-talets början om icke förr har

där varit vanligt att hålla allmän gudstjänst.»

Den flera gånger nämnda relationen omnämner
vidare att kyrkan då (1770) »börjar till hvalf

och yttre skickhet vänta skyndsam hjälp» och

denna bragtes äfven genom den reparation,

som utfördes på 1780-talet, af dåvarande äga-

ren Carl Reinhold Wrangel, om hvilket de å

södra fasaden anbragta järnkramporna med år-

talet 1788, liksom åifven vindflöjeln med ini-

tialerna C. R. \V. och V. A. S. (Ulrika Augusta

Sparre) bära vittne.

Rörande de kyrkliga inventarierna förmäler

relationen af år i 770 följande: »Uti denna kyrka

är en vacker skrud, kalk, pathen, oblatask och

kanna, två stora ljusstakar af drifvet arbete på

altaret, allt af silfver väl arbetadt och förgylldt,

mässhake med silfverljokstäfver och årtal — O.

T. I 701 E. B. — , allt skänkt af grefliga Törn-

flychtska och Sparreska huset.»

Sedan regelbundna gudstjänster anordnats i

den i rask utveckling stadda Nynäshamns köping

och gudstjänsterna i det gamla gårdskapellet

icke längre motsvarade något behof, beslöt nu-

varande ägaren att stänga kyrkan och använda

byggnaden för annat ändamål, nämligen som

bibliotek och för uppställandet af hans talrika,

från resor i främmande världsdelar samman-

bragta samlingar. Sista gudstj;lnsten hölls den

I September 1 9 i 2, och omedelbart därefter började

en genomgripande omdaning af byggnaden för

dess nya ändamål. Det gamla spåntaket er-
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Biblioteket-

sattes med ett nytt af svart glaseradt tegel, vinds-

kupor för belysningen anbragtes på taket, 3 på
långsidorna och i på hvartdera af gafvelfallen.

Värmeledning infördes i byggnaden, parkettgolf

inlades, och innerväggar och tak, som förut ut-

gjordes af hvitmälade bräder, riktades och rap-

pades. Af de till kyrkan hörande inventarierna

öfverlämnades altaret med altarduk, altartaflan

och ett stort träkors samt den praktfulla mäss-

skruden till Osmo kyrka. Orgeln jämte psalm-

taflan öfverlämnades till kyrksalen i Nynäshamns
köping, hvaremot den intressanta predikstolen

med tillhörande timglas och Karl XII:s bibel

samt de återstående kyrkliga käril, hvilka icke

af föregående ägare förskingrats, fortfarande fingo

kvarstanna i kyrkan såsom en erinran om den
äldre användningen af byggnaden.

Vid ombyggnads- och inredningsarbetet, som
utfördes under ledning af kapten W. BäckHn,
följdes stilen från kyrkans senaste restaurerings-

period på 1780-talet. Rokokomotiven, särskildt

från Drottningholms China, utgjorde förebilder.

Så t. ex. är den öppna spisen i grön kolmårds-

marmor, som insattes på västra gafvelväggen,

en något förstorad kopia af en af spisarne i

China lustslott. Ofvan spiseln är en gammal
rokokospegel med rikt skulpteradt och förgylldt

öfverstycke anbragt. Ett par stora barockkronor

(nygjorda) och en äkta kyrkkrona från 1 700-

talets början (enligt uppgift från Åkerby kyrka

i Uppland) tjäna belysningen. På de fyrkantiga,

refflade pelarne äro glaslampetter från 1 700-

talets början upphängda.

Den väggfasta hyllinredningen upptager ut-

rymmet under och ofvanpå läktaren som löper

ofvan fönstren, längs två af långsidorna och

västra gafvelsidan; läktaren får sin belysning

från de runda takfönstren. Till läktaren leder

en halfrund trappa, som äfven står i samband

med predikstolen. Denna som förut var hvit-

målad, är nu restaurerad och de i låg relief

utförda bilderna framhållas genom förgyllning

samt kraftiga färger. Väggarne äro dekorerade

i ett för rokokotiden typiskt stjärnmotiv i gult.

Möbleringen, såväl stolar och fåtöljer som

bord och skåp, utgöres af gamla rokokomöbler,
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Biblioteket.

målade i hvitt och hlått. Dessutom märkas tre

gamla intressanta kabinettskåp (barguenos) från

Spanien, ett ständur från i 700-talet af engelsk

tillverkning, m. m. På östra gafvclväggen är

anbragt vapensamlingen, till större delen orien-

taliska vapen, hemförda af mn^arande ägaren

från Kaukasus, Persien och 'I\irkiet; vidare ett

panoplion från Filippinerna, samt en samling-

spanska hugg- och stickvapen. En ovanligt

vacker samling japanska svärd, korta och långa,

dekorera väggen på ömse sidor om spiseln.

Smärre montrer framför fönstren innehålla en

samling af orientaliska dolkar, med nefrit- och

elfenbensskaft. Palrika gamla japanska bronser,

såsom urnor, skålar, ett fyrfat i form af en anka,

samt en jilttestor trana äro fr)rdelade på olika

ställen af salen. Agarens sportpriser från segling

och hästsport äro up{)ställda \yd spiselkransen.

] de djupa fönsternischerna äro upphängda J.

F. Martins gravyrer öfver svenska grufvor och

bergverk samt en ovanligt fullständig serie af

Cordiers fiirglagda gravyrer från Sverige och

Finland. Andra fönsternischer upptagas af por-

4'^

trätt af framstående äldre mineraloger och geo-

loger. Pelarne under läktaren bära målningfar

af V. A. Numers (1786) och Geisler af Nord-

marks, Falun och Dannemora grufvor.

1 de smärre fönsternischerna på läktaren äro

upphängda bland annat en samling af femtio

Pinnéporträtt samt porträtt af Svedenborg och

andra svenska stormän. I innertakets sneda fall

äro anbragta en serie af tuschlaveringar, 16 till

antalet, af 1. Hägg, illustrerande segelfartygens

utveckling från äldsta tider till midten af 1800-

talet.

Biblioteket, som upptager cirka 200 hyllmeter

och omfattar omkring 8,000 volymer och 6,000

småskrifter, utgör till hufvudsakligaste delen ett

mineralogiskt och geologiskt specialbibliotek, sär-

skildt rikt på äldre arbeten från 16— i 700-ta-

len, belysande vetenskapernas utvecklingshistoria.

Dessutom finnas serier af Svedenborgiana och

Pinnéana. \'idare äro svensk topografi och

historia samt modern litteratur om idrott, jakt,

landthushållning samt svensk konst- och bygg-

nadshistoria väl företrädda.

7
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Biblioteket, förr Nynäs gårdskyrka.

Nynäs omfattar en areal af 8,000 tunnland, derad. Landtbruket är anlagdt på mjölkproduk-

däraf 1,600 tunnland öppen jord, af hvilket 550 tion, för hvilken god afsättning finnes i den när-

tunnland äro under eget bruk under de båda belägna, i rask utveckling stadda Nynäshamns
gårdarne Nynäs och Kalfö, resten är utarren- köping. Taxeringsvärdet är 721 ,000 kronor.

Nynäs gårdskyrka före ombyggnaden 1913.
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OK G"C
TRÅNGSUND

HUDDINGE SOCKEN, SVARTLÖSA HÄRAD, STOCKHOLMS LÄN

Af GUSTAF UPMARK

Den centrala pcr.sonli_L,^heten inom det sven-

ska konstlifvet under 1 700-talets senare

del var öfverintcndenten och praeses i

Konstakademien friherre Karl Fredrik .\delcrantz

(t ^79^)- Född 1 7 16 såsom son till arkitekten

Göran Josuse Adel-

crant/C {] 1739),

hade han på i 730-

talet åtnjutit un-

dervisning^ i den

nybildade Ritare-

akademien och fått

sin konstnärliga

upi)fostran i sam-

band med arbete-

na på Stockholms

slott under Karl

Hårlcmans led-

ning och blef slut-

ligen den som i

egenskap af ()f\ er-

intendent ledde

fullbordandet af

detta för den sven-

ska konstverksaiu-

heten så betydelsefulla företag. lian utnämndes

till öfverintendent 1757 och blef tio år senare,

1767, pra?ses i Konstakademien från hvilken

befattning han afgick först år 1795 vid nära

80 års ålder.

Uppfostrad i rokokons anda och på sin tid

4

Öfverste Christian Lo\u

en fullödig representant för denna stilriktning i

den eleganta, med de franska förebilderna nära

öfverensstämmande form som vi finna bäst före-

trädd i salongerna på Stockholms slott, påver-

kades Adclcrantz redan vid slutet af 1760-taIet

af den likaledes

från Frankrike ut-

gångna moderikt-

ning som uppkal-

lades efter konung
Ludvig XVL Som
konstnär på det

arkitektoniska om-
rådet represente-

rar han, jämte Jean

Erik Rehn, den öf-

vergångsstil mel-

lan rokoko och

nyklassicism som
herrskade i Sverige

under 1770-talet

och som vi kunna

kalla tidig gusta-

viansk stil. När
den n}-klassiska

riktningen under 1780-talet och framförallt efter

Gustaf IILs italienska resa, 1783— 84, började

blifva allenaherrskande, var tiden för den gamle

öfverintendentens personliga skaparverksamhet

förbi, ehuru han ännu ett årtionde stod kvar

på sin framskjutna plats.

Öfrerstinnan Giirly Loren

född Cederlund-
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Utsikten åt öster.

Det är mot bakgrunden af dessa förhållanden

som man bör se den anläggning som här nedan

skall i korthet beskrifvas, nämligen Trångsund

i Huddinge socken, cirka 1 2 kilometer söder

om Stockholm, en anläggning som har Karl

Fredrik Adelcrantz till upphofsman och som än

idag rätt väl bevarar sin totalkaraktär från

Tancien régime.

Om den lilla gårdens äldre historia känner den

tryckta litteraturen hittills icke mycket. Tham i

sitt arbete Stockholms län uppger att gården

år 1686 hörde under Sandemar i Osterhaninge

socken, en uppgift som jag funnit bekräftad af

jordeböckerna. Där uppges nämligen att då-

varande ägaren till Sandemar, kungliga rådet

grefve Gabriel Falkenberg (f 17 14) efter Kam-
markollegii bref den 17 september 1685 till-

bytte sig Trångsund från kronan. Efter honom
egdes gården några år af en landshöfding Rib-

biiig och öfvergick, troligen är 1720 till asses-

Corps de logis, östra fasaden.
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Corps de logis från sydväst-

sorn i Svea Ilofrätt justitiekanslcrcn friherre

Gal))-icl Stjoiicroiia (t 1723). linli^t jordeböc-

kerna innehade dennes ar/vingar, en son och

två gifta döttrar, Trånosund till i 744, då såsom
ägare namnes kammarherren Conrad von Lo/ie

(t 1 7*^>3)' hvilkcn emellertid redan 1745 sålde

gården till bankokcMiimissarien Robsalini. Denne
sålde i sin ordning redan 1750 till handels-

mannen Jndehelou i Stockholm som ägde Trång-

sund ännu I 760.

Ar 1 76 1 står såsom ägare till Trångsund i

jordeboken upptagen vicepresidenten Gustaf
Samuel Ruulli (j' 1 766), hvilken året därpå,

1762, sålde gården till sin svåger, öfverinten-

denten Karl Fredrik Adelcrantz (f i 796). Först

under hans tid fick Trångsund en mera själf-

ständig karaktär genom att den ännu kvar-

stående byggnaden med omgifvandc hus och

anläggningar då tillkom mo. På detta sitt Tus-

culum brukade öfverintendenten Adelcrantz till-

bringa somrarna i kretsen af släktingar och

vänner, och det var därför säkerligen med tungt

sinne som han år 1789 på grund af iråkadt

ekonomiskt obestånd såg sig nödsakad att, som

han säger, »gå ifrån sin lilla jordtorfva».

Trångsund inköptes då af »directeuren» vid

Discontocontoret Johan Henrik SeJiarp i Stock-

holm, som dog 1802, hvarefter hans änka fru

Ulrika Scharp innehade gården, som sedermera

ärfdes af sonen Wilhelm Scharp och sluUigen

öfvergick till hans son godsägaren Allan Seharp

(f 1 90 i), under hvars tid anläggningen i sin

helhet ännu var fullkomligt orörd.

lian sålde år 1899 Trångsund till ett kon-

sortium, hvarifrån det sedermera öfvergick till

Söderiörns villastads aktiebolag, som samtidigt

förvärfvade åtskilliga områden i denna trakt.

Ar 1903 inköptes gården af kanslisekreteraren

0
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6 [
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[
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. . m Å

] 7
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Plan af bcittenvåiiirii^en.

I //ii//. — 2. Sa/o/iofir. — 3. I 'crain/a.

5, Aa/'/ //<•//. — 6. Öfvfrs/iiniaiii skrifriim.

Str-i'eritigsniiti. — 9. Kiik.

4. Sknfruin.

7. A/a /sa/. —
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Trångsund efter en oljemålning från omkring 1800-

Giisfaf Norström, som här lät utföra genom-
gripande och välbehöfHga iståndsättningsarbeten,

införa vatten- och värmeledning m. m., och år

1 9 1 o såldes

rande ägarer

maka Gtirl)

Trångsunds hufvudgärd till nuva-

öfverste Christian Eovcn och hans

Loven, född Cederbind, under

hvilkas tid stället ytterligare förbättrats och för-

skönats, elektrisk belvsning införts o. s. v.

Trångsund har ett synnerligen naturskönt läge

midt inne i det fagra Södertörn vid västra

stranden af sjön Drefviken. Hufvudbyggnaden
med omgifvande anläggningar ligger på en öfver

vattnet högt uppstigande klippa med vacker ut-

sikt öfver sjön. — Byggnaden, hvars grundplan

bildar en kvadrat, är uppförd i två våningar

under åt alla fvra sidorna sluttande, s. k. valm-

Öfuerstinnans skrifrum.



TRÅNGSUND

Matsalen-

tak af t(>L;el med afsats på midten; de fyra i

afsatsens hörn uppstigande skorstenarna äro sir-

ligt utformade och prydda med »droppar-;. Hela

exteriören har en karaktär som direkt anknyter

till svenska byggnadstraditioner frän löoo-talets

slut och om rokokotiden talar i det yttre intet;

portalen å hufvudfasaden mot väster har vid

en af de senaste reparationerna försetts med
en omfattning i rokokostil och ett par portar

med skuli)terade ornament.

Genom en förhall

med kapprum till vän-

ster och trappa upp
till den öfre våningen

inträder man i en sa-

long beliigcn i bygg-

nadens midt med vac-

ker utsikt åt sjösidan.

Paneler och foder visa

för rokokon karakte-

ristiska profiler under

det att vilggfiilten äro

målade i ljus lilas-fiirg

med ornament, kran-

sar, girlander och

reliefimiterande dörr-

öfverstycken i 1 790-

talets stil. — Möblerna

äro i empirestil i hvitt

och guld, vid ena väg-

gen står en gustaviansk

byrå med

gar. Öfver soffan hänger
ett porträtt af Karl Fre-

drik Adelcrantz, kopia

efter Roslins eleganta ori-

ginal i Konstakademien,

och dessutom äro att an-

teckna ett par små mål-

ningar på trä, parkscener

med unga damer, från

I 700-talets slut. En för-

gylld väggpendyl är sig-

nerad af Jakob Kock i

Stockholm.

De från Adelcrantz'

tid bäst bevarade rum-
men ligga utefter bygg-

nadens södra sida: ett

större rum och ett litet

kabinett. Det förra, öf-

verstinnan Lovéns skrif-

ru m, har i behåll hela

sin gamla fasta inred-

ning, paneler och foder,

de breda enkeldörrarn^i, kakelugnen i blå och

hvit fajans stående på träfötter i en foderom-

gifven nisch samt slutligen väggarna med sina

på duk målade fält med ramverk, girlander,

l)lonimor, frukter och fåglar i starka, brokiga

färger mot ljus botten, omgifna af förgyllda

lister. — Det är en synnerligen karaktärisk in-

teriör hvars trefnad icke minst beror på väg-

garnas jämförelsevis ringa höjd. Möblerna i

svensk rokokostil äro till större delen moderna

inläggnin- Öfverstens skrifnim.
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kopior, målade i grönt och guld. En bukig

byrå passar väl in i omgifningen och på väg-

gen öfver soffan sitter ett synnerligen vackert

konsolur i grönt och guld, signeradt af urma-

karen Hans Wessman i Stockholm. I rummet
finnes en liten samling keramik, kinesiskt i 700-

talsporslin, en soppskål af Mariebergstillverkning

från år 1764 m. ni.

Väggarna i det lilla kabinettet äro dekorerade

på samma sätt som i skrifrummet, men enklare,

med ramverk och blommor i starka färger, och

i inre hörnet står en liten cylindrisk kakelugn

på gustavianska träfötter.

Matsalen, belägen i våningens norra del är nyin-

redd med väggdekoration i i 7 70-talets stil, rätliniga

ramverk med kransar, kopierade med användning

af motiv som funnits i ett annat rum på Trång-

sund. — Ett golfur af Stjernsundstyp är dateradt

1 74 1 och bär följande karakteristiska inskrift:

»Hade detta uret munn,

Kunde ord som liudet föra.

Skulle du wid hvvart slag höra:

Menniskia betänk din stund.

När dess lod har lupit neder

är det dödt och tiger stilla.

Dig blir också ewigt illa

Om du ej med Dawid beder:

Herre lär oss betänka at

Wij dö måste, på det wij må —
ge förståndige warda.»

Till höger ifrån förhallen inkommer man i

den nuvarande ägarens skrif- och rökrum med
mahognymöbler i empirestil; bland smärre före-

mål märkas här en liten elegant pendyl af svensk

porfyr och brons,signerad »Cederlund Stockholm».

I öfre våningen ligger ofvanpå stora salongen

ett rymligt hvardagsrum från hvars balkong man
har en vidsträckt utsikt öfver sjön. Rummets
väggar äro beklädda med målade tapeter hit-

flyttade från ett annat rum och delvis komplet-

terade. -— För öfrigt innehåller denna våning

ett antal sof- och gästrum, hvilka samtliga hafva

i behåll sina gamla vackra 1 700-talskakelugnar,

men eljest äro modernt möblerade och inredda.

På ömse sidor om gårdsplanen lågo fordom
enligt gammal svensk sed ett par flyglar, af

hvilka numera endast den norra finnes kvar,

använd till ekonomi och bostad för tjänare.

Utefter gårdens västra sida midt emot hufvud-

byggnaden stå en rad höga lindar och bakom
dessa låg fordom en gammal byggnad af trä,

som af gårdens nuvarande ägare bhfvit nedrif-

ven och ersatt med en ofvan en terrass lagd

byggnad efter ritningar af arkitekten Thor Thorén
och innehållande gästrum.

Söder och öster om hufvudbyggnaden ligga

trädgårdar med drifhus, blomsterparterrer, lust-

hus m. m. En balustrad mellan stenpelare löper

utefter klippbranten och ned mot sjön leder en

trappa ned till en liten längre ned belägen terrass.

— En liten kuriös sevärdhet, ytterst karakteris-

tisk för sin tid, är en i anläggningens norra del

nedåt sjön belägen liten byggnad inredd för

sitt intima ändamål på ett utomordentligt deli-

kat sätt med väggpanåer dekorerade med blom-

stergirlander och festoner i lifliga färger, här-

stammande från Adelcrantzka tiden. Den lilla

lustiga interiören låg ursprungligen i en länga

som sträckte sig utefter trädgårdens norra sida.

— Trädgårdarna hafva ett synnerligen fördelak-

tigt läge mot söder och skyddas mot väster och

norr af en skogsbacke med ovanligt stora träd,

ek, bok, alm, m. fl. löfträdsarter och barrträd.

Gårdens ekonomibyggnader ligga ett stycke

längre norrut, och bortom dessa ligger en ny-

byggd villa med vacker utsikt öfver Drefviken.
— Trångsunds areal uppgår till 124 hektar

med ett taxeringsvärde af 1 50,000 kronor. —
Afståndet från gården till Trångsunds hållplats

å Stockholm-Nynäs järnväg är cirka 3 kilometer.
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INNEHÅLL:

Beckershof sid. 449
Bergshammar » 65
Biby » 1 64
Björksund » 129
Brandalsund » i !;;g

i^roby » 455
Christineholm » 269
Claestorp » 33
Edeby » 353
Elfsjö » 71

Elghammar » 465
Ericsberg » 7

Erstavik » 40
Fiholm » 75
Fogelstad » 259
Gimmersta » 251
Hagbyberga » 359
Iledenhmda » 46
Pledensö » 263

Hcsselbyhohn » 1 74
riäringe » 303
Högsjö » 210

Hörningshohn » 425
JuUta » 237
Kjesäter » 182

Lagmansö » 97
Lindholm » 141

Löfsund » 279
Mälsåker » 435
Nynäs (Bälinge socken) » 321

Nynäs (( )smo socken) » 477
Näsby » 53

Rinkesta » 219

Rockelstad » 27

Sandem ar » 397
Sjöholm » 21

Skenäs » 190

Sparreholm » 106

Stenhammar » i

Stora Sundby » 14 7

Stäringe » 347

Säfstaholm » 198

Taxinge-Näsby » 364

Thureholm » 409

Tistad » 80

Trängsund » 4^9
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Tynnelsö sid. 334
Tyresö » 114

Täckhammar » 285
Valinge » 377
Vibyholm » 289
Vik » 381
Yxtaholm » 385
Åkerö » 312
Äs » 228
Ökna » 59
Öster-Malma » 91
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RÄTTELSER OCH TILLÄGG.

SÖDERMANLAND.

BECKERSHOF. Sid. 449. Godset öfver-

gick den i april 1 9 1 5 genom köp till bruks-

patron Axel P. Lindgren pä Munkfors.

BERGSKAM AL\R. Innehafvarne af Bergs-

hammar, Hesselbyholm och Edeby hafva gemen-
sam jus patronatus i Fogdö och Helgarö socknar

och tillsätta präster och klockare där.

BRANDALSUND. Sid. 163. Hösten 19 12

inköptes egendomen af grosshandlaren l^dw.

Cederlund i Stockholm.

ERICSBER(j. Sid. 20. (Jfverstekammarjun-

karen friherre Carl Carlsson Bonde och friherr-

innan Sophie Bonde född Beck-Friis afledo den

16 november 191 3, och fideikommisset öfver-

gick då till nuvarande innehafvaren hofjäg-

mästaren friherre Carl Gotthard Bonde.

FOGELSTAD. Sid. 262. Våren 19 13 har

fröken Elisabeth Tamm köpt sin moders, fri-

herrinnan ]{mma Tamm, hälft i Fogelstad och

är sedan dess ägare af hela gården.

GLMMERSTA. Sid. 25H. Gården äges nu-

mera af hofjägmästaren friherre C. G. Bonde

samt fröknarna Tnga och Brita Bonde, hvilka

sistnämnda bebo Gimmersta.

HESSELBY. Sid. 33. Sedan grefve (iustaf

Bonde 191 2 tillträdt Trolleholms fideikommiss

i Skåne, bebos Hesselby af kammarherren grefve

Christer Bonde.

LINDHOLM. Sid. 146 under nedersta bilden

står Persiskt skall vara Kinesiskt.

LÖFSUND. Sid. 284. Den 14 mars 191

3

inköptes Löfsund af löjtnanten i K. Göta lif-

gardes reserv C. L. Béve.

NÄSBY. Sid. 53. I juni 1 9 1 5 såldes Näsby
till herr A. Lindahl, disponent för Lazarol-

fabriken i Stockholm.

RINKESTxA är 19 14 försåldt till ingenjör

A. Frisell.

THUREHOLM. Sid. 409. Ryttmästaren

grefve Thure Bielke, godsägaren grefve Sten

Bielke och fröken Anna Bielke sålde i juli 191 5

Thureholm till v. häradshöfdingen Knut Till-

berg med tillträde den 14 mars 19 16.

rVKESO. Sid. 121 sp. I rad 10 u. står 1775

skall vara 1755.

Sid. 127 sp. 1 rad 27 och 28 u. står Lavisse

skall vara I. AVISSE.
Sid. 128 sp. I rad 9 n. står bergshackor

skall vara bergsbackar.

YXTAHOLM. Sid. 385. Inköptes hösten

1 9 1
5 af grefve Sten Bielke att tillträdas den

14 mars 1916.

ÖKNA. Sid. 64. Friherre Jan Carl Äker-

hielm afled 1 9 1 i och godset innehafves nu af

friherrinnan Ingeborg Åkerhielm född Bonde.

Nordisk Familjeboks U ryckeii, Stockholm 19 19.
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